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П Р О Т О К О Л 

 

№ 116 
 

София, 04.06.2020 година 

 

Днес, 04.06.2020 г. от 10:38 ч. се проведе открито 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 Светла Тодорова, Ремзи 

Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова и 

главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).  

  

На заседанието присъстваха 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.  

 

Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри заседанието и констатира, че не са 

налице правни пречки за провеждането му. 

 

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, както и решение на КЕВР по Протокол № 78 от 

10.04.2020 г., т. 1, 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 

упълномощени представители на заявителите за дистанционно участие в откритото 

заседание чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Преди да изчета участниците във второто заседание, нека още в самото начало да 

отбележа, че срокът за представяне на становищата е до 16:00 ч. в днешния ден (и по този 

доклад, както беше и предишната точка). Второ, насрочвам закрито заседание за приемане 

на проект на решение за утрешния ден – 05.06.2020 г. от 10:00 ч. И както за първия проект 

на решение, така и за втория след неговото приемане, разбира се, от Комисията като 

проект на решение, обществените обсъждания се предвижда да бъдат насрочени и 

проведени на 09.06.2020 г. от 10:00 ч. за Топлоенергетика и от 11:00 ч. за 

Електроенергетика. 

 

„АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД, „НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ“ 

ЕАД, „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД, „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ“ ЕАД, 

„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД, „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

БЪЛГАРИЯ“ АД, „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, 
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„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД, „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ“ АД, „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД, „ЕВН БЪЛГАРИЯ 

ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ“ ЕАД, „ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ“ АД, „ЕСП ЗЛАТНИ 

ПЯСЪЦИ“ ООД и ФОНД „СИГУРНОСТ НА ЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА“ са 
уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с изх. № Е-13-00-6/29.05.2020 

г.  

 

Заявилите участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype са: 

 г-н Мартин Тафров – „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД; 

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

 г-н Емил Христов – изпълнителен директор „ТЕЦ Бобов дол“ ЕАД; 

 г-жа Гергана Терзийска – финансов директор на ЕСО ЕАД; 

 г-жа Зорница Генова – член на УС на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД; 

 г-жа Анна Димитрова – пълномощник на „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД; 

 г-н Стефан Симеонов – пълномощник на „Електроразпределение Север“ АД;   

 г-н Стелиян Севастиянов – прокурист на „Електроразпределение Златни пясъци“ 

АД; 

  г-жа Зорница Генова – директор на дирекция Регулация в „ЧЕЗ Електро 

България“ АД;  

 г-жа Анна Димитрова – пълномощник на „ЕВН България Електроснабдяване“ 

ЕАД; 

 г-н Пламен Стефанов – председател на УС на „Енерго-Про Продажби“ АД; 

 г-н Диан Червенкондев – председател на УС на Фонд „Сигурност на енергийната 

система“. 

 

 

На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-Дк-424 от 22.05.2020 г. 

относно утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“. 

 

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

Маринова, Милен Трифонов, Юлиан Стоянов, Петя Андонова, Радостина Методиева, 

Радослав Райков и Силвия Петрова, е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 

3 от Протокол № 112/29.05.2020 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Започваме с първия участник. Това е г-н Мартин Тафров, който ще представи 

становище от името на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД. Моля, свържете на платформата за 

комуникация Skype г-н Тафров. 

 

Служител от КЕВР потърси представителя на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД за видео 

разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

 

М. Тафров - „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД: 

Здравейте отново. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Здравейте отново и от нас, г-н Тафров. Очакваме Вашето становище по доклада за 

цени в сектор „Електроенергетика“. 

 

М. Тафров - „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД: 
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Здравейте, г-н Председател, уважаеми членове на Комисията, уважаеми членове на 

работната група. Съществени възражения срещу доклада на работната група нямаме. 

Единствено бих искал да обърна внимание на няколко основни момента, които ни 

притесняват. Първият основен момент е разпределението на квотата, помесечното 

разпределение. Още от миналата година имахме възражения в тази посока. Изпитваме 

затруднения по времето на ремонтите на някои от блоковете пролет и есен. Отделно 

проблем е и неравномерното разпределение на квотата помесечно. Най-просто казано - 

имаме завишени количества през зимните месеци, когато цената на електроенергията е 

най-висока, и съответно ни остават свободни големи количества през пролетно-летния 

сезон, когато цената на енергията е сравнително по-ниска. Тоест имаме проблеми с 

реализацията на свободния пазар на големи обеми. Естествено, на не толкова конкурентни 

цени, което води до щети на дружеството от гледна точка на приходите. Но като цяло ние 

сме готови да изпълняваме Вашите разпореждания, както винаги, както е по закон, за 

осигуряване на енергията за регулирания пазар. Това, което бих искал да помоля, е просто 

отново да прецизираме разпределението, помесечно. От гледна точка на размера на 

квотата, бих искал да спомена, че по принцип тенденцията на пазара е освобождаването 

му, както и всички това твърдят, и Вие самите. В същото време квотите на „АЕЦ 

Козлодуй“ ЕАД се завишават сериозно според доклада. Това са ни двете основни 

притеснения. Всичко друго иначе в доклада... констатациите са ок. Благодаря Ви много. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

И аз Ви благодаря, г-н Тафров. Аз вече съобщих, че до 16:00 ч. може да си 

изпратите становище в Комисията, което да бъде предоставено на работната група за 

разглеждане. И преминаваме към г-н В. Марков - ръководител управление в НЕК ЕАД. 

 

Служител от КЕВР потърси представителя на НЕК ЕАД за видео разговор чрез 

програмата за съобщения Skype.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Здравейте, г-н Марков. Моля, представете становището на НЕК ЕАД по 

представения доклад. 

 

В. Марков - ръководител управление в НЕК ЕАД: 

Здравейте, г-н Председател, уважаема Комисия, членове на работната група. В НЕК 

ЕАД се запознахме с доклада на работната група и смятаме, че това е един балансиран 

доклад, който отразява състоянието на енергийния пазар към момента, за което 

приветстваме работната група. Съответно имаме и някои забележки, които ще представим 

в определения срок, като някои от тях ще си позволя сега да засегна. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Заповядайте. 

 

В. Марков - ръководител управление в НЕК ЕАД: 

Същественото, което и предишен път сме изразявали, е количеството на квотата за 

краен снабдител. По наша оценка е около 14 900 000, нещо, което е намалено с около 

600 000. Значително по-малко в сравнение с миналия регулаторен период, когато се видя, 

че наистина не достига тази квота. Тук е засегната темата, че има преход към 

либерализирания пазар. И наистина в момента цените предполагат такъв преход. 

Надяваме се да се потвърдят тези количества и да не изпадаме в недостиг на енергия, 

както се случи в текущия регулаторен период. Първо, по-съществено, е ВЕЦ-ът, за който 

наистина е непредсказуемо състоянието на водните запаси. В момента на подаване на 
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нашето заявление водните запаси бяха значително по-малки от тези, които са към 

момента. Затова беше на ниво около 2,8 ТWh - 2,9 ТWh. Вашето определение, както 

повелява Наредба №1, е направено на 11-годишен период, коректно наистина е изчислено 

количеството, което също се надяваме да се потвърди и да има тези водни количества. 

Съществено има и завишение към регулирания пазар от ВЕЦ - 600 000 към 1 млн. MWh. 

Не че оспорваме това. Надяваме се да се потвърдят тези прогнози и наистина да може да 

реализираме тази енергия. Двете по-съществени забележки са ни по отношение на ... за 

пореден път неразглеждане на натрупания тарифен дефицит и на инвестициите в Марица 

Изток 3, но подробно ще Ви заявим нашето становище в указания срок. Благодаря и 

успешна работа. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Марков. И на Вас ви желаем успешен ден и успешна работа.  

Преминаваме към г-н Е. Христов – изпълнителен директор „ТЕЦ Бобов дол“ ЕАД. 

 

Служител от КЕВР потърси представителя на „ТЕЦ Бобов дол“ ЕАД за видео 

разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Заповядайте, г-н Христов. За втори път днес се свързваме с Вас. Този път относно 

доклада за утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“. 

 

Е. Христов – изпълнителен директор „ТЕЦ Бобов дол“ ЕАД: 

Здравейте отново, г-н Председател. „ТЕЦ Бобов дол“ ЕАД ще внесе писмено 

промени в заявлението поради допуснати технически грешки в рамките на няколко дни. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви много. Този път Ви чувахме съвсем добре, за разлика от първото 

Ваше участие. Ще очакваме до 16:00 ч. внасяне на Ваше становище. Колеги, ние 

преминаваме към г-жа Г. Терзийска, която е финансов директор на ЕСО ЕАД 

 

Служител от КЕВР потърси представителя на ЕСО ЕАД за видео разговор чрез 

програмата за съобщения Skype.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Здравейте, г-жо Терзийска. Заповядайте, имате думата. 

 

Г. Терзийска – финансов директор на ЕСО ЕАД: 

Чувате ли ме? 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Чуваме Ви добре. Надяваме се и Вие да ни чувате добре. 

 

Г. Терзийска – финансов директор на ЕСО ЕАД: 

Уважаема Комисия, уважаеми г-н Председател, ние се запознахме в детайли с 

доклада на работната група в сектор „Електроенергетика“. Аз ще акцентирам върху две 

основни корекции, които са направени. Само извинявам се, пак ми звънят... 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Има някакви проблеми в комуникацията. 
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Г. Терзийска – финансов директор на ЕСО ЕАД: 

Добре, благодаря, извинявайте. Ало... 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Сега вече Ви чуваме, заповядайте. 

 

Г. Терзийска – финансов директор на ЕСО ЕАД: 

Ще започна с... Няма да се впускам в детайли. Основните ни забележки и 

несъгласия са по отношение на количеството електрическа енергия в цена за 

производителите, с изключение на тези производители с динамично променяща се 

генерация. С доклада е увеличено значително количеството произведена електроенергия с 

близо 4 000 800 MWh спрямо заявеното. Смятаме, че това към настоящия момент не е 

съобразено с електроенергийния баланс на страната, съгласно който отчитаме спад в 

производството, най-вече от ..., близо 20,3%. Също така смятаме, че .... Чувате ли ме? 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Да, продължете. 

 

Г. Терзийска – финансов директор на ЕСО ЕАД: 

.... а към настоящия момент ние отчитаме близо 8% по-ниско количество ....., което 

води до загуба .... 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Отново има някакъв проблем. Г-жо Терзийска, искам да Ви запитам. Вие ще 

представите ли до 16:00 ч. Ваше писмено становище? 

 

Г. Терзийска – финансов директор на ЕСО ЕАД: 

Да, ние сме подготвили писмено възражение и ще бъде внесено. Извинявам се за 

връзката. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Да, за което Ви благодаря, защото за съжаление действително връзката не е 

устойчива и чуваме само отделни части от това, което Вие говорите. Най-добрият вариант 

е да внесете писмено становище, което веднага ще бъде, разбира се, представено на 

работната група и разгледано. 

 

Г. Терзийска – финансов директор на ЕСО ЕАД: 

Да, подготвили сме го. Благодаря Ви и се извиняваме за връзката. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

И аз Ви благодаря за участието. И, колеги, ние преминаваме към г-жа З. Генова - 

член на УС на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. Тя ще представи и становището на 

„ЧЕЗ Електро България“ АД, където е директор на дирекция Регулация.  

 

Служител от КЕВР потърси представителя на „ЧЕЗ Разпределение България“ 

АД и „ЧЕЗ Електро България“ АД за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Здравейте, г-жо Генова. Слушаме Ви. 
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З. Генова - член на УС на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и директор на 

дирекция Регулация в „ЧЕЗ Електро България“ АД: 

Уважаеми г-н Председател, уважаеми членове на Комисията и на работната група. 

От името на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и „ЧЕЗ Електро България“ АД, 

запознахме се с доклада и констатациите на работната група. Удовлетворени сме от 

приложената корекция с инфлационен фактор, но отбелязваме, че никъде не се е отразило 

негативните последици от възникналата епидемиологична обстановка и в частност 

понижената събираемост при крайните снабдители. По отношение на оперативните 

разходи на „ЧЕЗ Електро България“ АД, апелираме допълнителните разходи за 

увеличение на трудовите възнаграждения съгласно колективния трудов договор, както и 

тези допълнителни разходи за направата на допълнителни просеки поради наложни 

задължения за картографиране на трасетата на линейните съоръжения да бъдат признати в 

решението. Писмени становища и от двете дружества ще предоставим в определения срок 

днес до 16:00 ч. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря, наистина, г-жо Генова, сигурен съм, че дружествата, и двете, ще 

представят такива становища. Успешен ден Ви желаем. 

 

З. Генова - член на УС на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и директор на 

дирекция Регулация в „ЧЕЗ Електро България“ АД: 

Благодаря, успешна работа. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря. И ни преминаваме към г-жа А. Димитрова, която е пълномощник на две 

дружества и ще представи тяхното становище – на „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД, 

както и на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД 

 

Служител от КЕВР потърси представителя на „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД 

и „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД за видео разговор чрез програмата за 

съобщения Skype.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Заповядайте. 

 

А. Димитрова - пълномощник на „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД и „ЕВН 

България Електроснабдяване“ ЕАД: 

Дали се чуваме по-добре сега? 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Да, за момента е така. Дано така да остане. 

 

А. Димитрова - пълномощник на „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД и „ЕВН 

България Електроснабдяване“ ЕАД: 

Уважаеми г-н Председател, уважаеми комисари, членове на работната група и 

колеги. Ще представя становището на „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД и „ЕВН България 

Електроснабдяване“ ЕАД. Първо, с темите за „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД. След 

като се запознахме с доклада относно утвърждаване на цени в сектор 

„Електроенергетика“, бихме искали за целите на днешното открито заседание да 

отбележим, че дружеството счита за необходимо в бъдеще да бъде въведена и цена достъп 

до разпределителната мрежа и за битови клиенти в съответствие с европейските практики 
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.... и справедливо разпределение на предизвикани разходи... сред ползвателите на 

разпределителната мрежа. Готови сме да подкрепим Комисията при въвеждане на този 

подход в началото на следващия регулаторен период. Също така дружеството ЕР Юг 

очаква увеличените разходи ..... либерализацията на пазара след 01 октомври и .... Разбира 

се, към момента на подаване на заявлението на дружеството тези промени все още не бяха 

..., съответно не са предвидени в .... 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Намесва се някакъв друг разговор. 

 

А. Димитрова - пълномощник на „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД и „ЕВН 

България Електроснабдяване“ ЕАД: 

От името на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, за пореден път, за 

съжаление, констатираме, че Комисията не предвижда средства за изпълнение на мерките 

за енергийна ефективност от крайни снабдители. Мерки, които са ни вменени като 

законови задължения по Националната схема за задължителни енергийни спестявания. 

Това ни възпрепятства както да изпълним индивидуалната си цел, така и да помогнем в 

изпълнението за постигането на Националната комутативна цел за енергийна 

ефективност. Изпълнението на политики и мерки .... както казах и при „ЕВН България 

Топлофикация“ ЕАД, изключително зависи, още повече при условия на регулирани цени, 

от това финансовите ресурси, които са необходими, да бъдат предварително гарантирани. 

Подробно писмено становище ще представим в указания срок. Благодаря Ви за 

вниманието. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви за участието, г-жо Димитрова, и очакваме Вашите становища от 

двете дружества. Успешен ден. Ние преминаваме към г-н С. Симеонов, който е 

пълномощник на „Електроразпределение Север“ АД. 

 

Служител от КЕВР потърси представителя на „Електроразпределение Север“ 

АД за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Здравейте, г-н Симеонов. Моля, изразете становището по представения Ви доклад. 

 

С. Симеонов - пълномощник на „Електроразпределение Север“ АД: 

Благодаря Ви, г-н Председател. В „Електроразпределение Север“ АД се запознахме 

с доклада. Той отразява обективно както заявлението за цени на „Електроразпределение 

Север“ АД, така и изменението на ценообразуващите елементи, които Комисията 

прекалкулирала вследствие на новите заявления на останалите участници на пазара. 

Нямаме забележки по доклада, не предвиждаме да внесем писмено становище. 

   

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви много, г-н Симеонов, за участието. И, колеги, преминаваме към 

следващия участник. Това е г-н С. Севастиянов – прокурист на „Електроразпределение 

Златни пясъци“ АД. 

 

Служител от КЕВР потърси представителя на „Електроразпределение Златни 

пясъци“ АД за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 
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Здравейте, г-н Севастиянов. Слушаме Ви, очакваме становището на 

„Електроразпределение Златни пясъци“ АД. 

 

С. Севастиянов – прокурист на „Електроразпределение Златни пясъци“ АД: 

По доклада, с който се запознахме, нямаме забележки. Имаше някои дребни 

несъответствия, но с г-н Младеновски ги изчистихме предварително. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря. Ако желаете, може да се възползвате от възможността до 16:00 ч. да 

представите писмено становище, ако това считате за необходимо. Успешен ден Ви 

желаем. 

 

С. Севастиянов – прокурист на „Електроразпределение Златни пясъци“ АД: 

Благодаря Ви, засега нямаме... 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

И ние Ви благодарим за участието. И преминаваме към г-н П. Стефанов - 

председател на УС на „Енерго-Про Продажби“ АД. 

 

Служител от КЕВР потърси представителя на „Енерго-Про Продажби“ АД за 

видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Здравейте, г-н Стефанов. Очакваме Вашето становище. 

 

П. Стефанов - председател на УС на „Енерго-Про Продажби“ АД: 

Уважаеми г-н Председател, уважаеми членове на Комисията. Запознахме се с 

доклада. В указания срок ще внесем наше писмено становище. Единствено бих искал да 

обърна внимание на непризнаването на разходи за енергийна ефективност. Действително 

в момента липсва осигурен механизъм за финансиране на тези дейности на крайните 

снабдители. Това, съчетано с непризнаването на подобни разходи за тези дейности и в 

необходимите приходи, прави на практика невъзможно постигането на целите за 

енергийна ефективност, вменени на крайните снабдители със закон. Благодаря Ви. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

И ние Ви благодарим, г-н Стефанов. Вече казахте, че ще представите писмено 

становище, което ще предоставим на работната група. Преминаваме към г-н Диан 

Червенкондев, който е председател на УС на Фонд „Сигурност на енергийната система“ 

 

Служител от КЕВР потърси представителя на Фонд „Сигурност на енергийната 

система“ за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

Въпреки продължителното изчакване, г-н Диан Червенкондев не се включи. (В 

поканата за участие в откритото заседание изрично е посочено, че при участие чрез 

Skype, заявилият участие следва да бъде на разположение на 04.06.2020 г. от 10:00 часа 

и да очаква служители от КЕВР да инициират заявка за участие във видео разговор). 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Очевидно г-н Червенкондев не е на линия. Надяваме се Фонд „Сигурност на 

енергийната система“ да представи свое писмено становище до 16:00 ч. в днешния ден. Аз 

още в началото съобщих, че в утрешния ден от 10:00 ч. ще проведем закрито заседание за 

приемане на проект на решение. 
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Служител от КЕВР повторно потърси представителя на Фонд „Сигурност на 

енергийната система“ за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype и отново 

беше установено, че г-н Диан Червенкондев не е на линия. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Г-н Червенкондев беше последният записан участник в днешното открито 

заседание относно доклада за утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“. Давам 

думата на членовете на Комисията, ако имат изказвания или въпроси към работната група 

по повод на доклада. Не виждам. Обръщам се към работната група. Г-н Младеновски, 

заповядайте, имате думата да вземете отношение по направените изказвания. 

  

П. Младеновски: 

Уважаеми г-н Председател, уважаеми членове на Комисията. Аз не чух съществени 

забележки по отношение на доклада. Ще отговоря на всяко едно от становищата на 

дружествата. По отношение на изразеното от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, нормално е, квотата 

винаги е била такава. И преди, когато са я договаряли директно с НЕК ЕАД, когато 

определяхме годишни размери, и в момента тя следва товара на регулирания пазар, така 

че няма как да е равна през цялата година.  

По отношение на изразеното от НЕК ЕАД, действително количеството на квотата 

за крайния снабдител е коригирано спрямо подаденото от тях, но пък от друга страна е 

сериозно завишено спрямо това, което са внесли със заявление крайните снабдители. 

Съответно е отразено и съществуващата в момента миграция към пазара на свободно 

договорени цени на клиентите предвид рекордно ниските цени на борсата в момента. По 

отношение на количествата на ВЕЦ, действително независимо от прогнозата на НЕК 

ЕАД, ние трябва да се съобразим с разпоредбите на Наредба №1 за регулиране на цените.  

По отношение на изразеното от крайните снабдители, непризнаването на разходите 

за енергийна ефективност, както всяка година като мотив е записано и в доклада, и в 

предходни решения на Комисията, че първо те трябва да извършат тези разходи и след 

това Комисията да оцени и да ги признае. Те не извършват разходи, а са остойностили 

целите, които имат, по цената, която те трябва да платят като глоба едва ли не във Фонда 

за неизпълнение на целите. Миналата година имаше широк обществен дебат, доста 

дискусии и в Народното събрание, и в  МЕ относно тези цели за енергийна ефективност и 

относно тези вноски във Фонда, които ние, естествено, не признаваме, тъй като смятам, че 

тези вноски във Фонда, така изчислени, са неправилни. Те финансират вече веднъж 

финансирани през европейските програми мерки за енергийна ефективност и втори път, 

чрез белите сертификати, издадени от АУЕР, които се търгуват, т.е. които ще се продадат 

на електроразпределенията. Втори път, те вече по финансирани мерки, още веднъж 

крайните снабдители ще платят тези мерки за енергийна ефективност на една определена 

група предприятия. Така че преди да са реализирани мерки, политики и т.н., няма как 

Комисията да признае допълнителни разходи за енергийна ефективност, още повече, че 

съществува нормативна празнина относно това как точно и къде да бъдат включени 

подобни разходи. 

Искам само да поясня, по отношение на „Електроразпределение Златни пясъци“ 

АД, действително те представят информацията по по-различен начин, отколкото 

останалите електроразпределителни дружества. Именно заради това беше възникнало 

едно несъответствие между доклада и тяхното заявление. Благодаря. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Младеновски. Колеги, все пак ще припомня, че след утрешното 

заседание за приемане на проекта на решение, общественото обсъждане ще се проведе, 
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ако утре това бъде утвърдено от Комисията, на 09.06.2020 г., в случая от 11:00 ч. по 

решението за утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“. 

 

 

Комисията прецени, че обстоятелствата по образуваното производство са изяснени 

пълно и всестранно, и на основание чл. 47, ал. 1 от Правилника за дейността на КЕВР и на 

нейната администрация 

 

Р Е Ш И : 

 

Насрочване на закрито заседание за приемане на проект на решение относно 

утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“ на 05.06.2020 г. от 10.00 часа. 

 

 

Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-13-00-6/29.05.2020 г. до заявителите за 

утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“. 

 
 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

      

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

 (С. Тодорова) 

 

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

 (Р. Осман) 

 

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

 (А. Йорданов) 

 

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

 (В. Владимиров) 

 

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

 (Г. Златев) 

 

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

 (Е. Харитонова) 

          Р. ТОТКОВА 

 

 

 

 
 Протоколирал: 

 

 (А. Фикова - главен експерт) 


