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П Р О Т О К О Л 
 

№ 73 
 

София, 26.03.2020 година 

 

 

Днес, 26.03.2020 г. от 10:25 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 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“,  И. Александров – началник на отдел „Цени и 

лицензии: електропроизводство, ВКП на електрическа и топлинна енергия“. 
 

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

налице правни пречки за провеждането му. 

 

Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ е уведомено за провеждане 

на заседанието с писмо на КЕВР с изх. № Е-15-20-21/20.03.2020 г. и изпраща свой 

представител. 

На заседанието се яви: 

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

електроенергийната система“. 

 

На откритото заседание беше разгледан доклад с вх.№Е-Дк-243/17.03.2020 г. 

относно изменение на цените на електрическата енергия във връзка с изменение на цените 

на природния газ от 01.04.2020 г. 

 

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

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

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

3 от Протокол № 67/20.03.2020 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

За участие в заседанието е поканен, и благодаря, че се отзова, председателят на УС 

на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ - г-н Диан Червенкондев, като се 
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има предвид, че Фондът е страната, която пряко е засегната от нашето решение. По този 

повод, г-н Червенкондев, отправям към Вас предложение да вземете думата и да изразите 

становището на УС на Фонда по отношение на доклада, който беше представен. 

Заповядайте, имате думата. 

 

Диан Червенкондев – председател на УС на Фонд „Сигурност на 

електроенергийната система“: 

Докладът, както смея да твърдя и за последните няколко доклада в КЕВР, които 

определят цените в сектор „Електроенергетика и топлоенергетика“, са направени 

прецизно и съответно на база изчисленията им и променената ситуация с цената на газа, 

която е договорена от българската държава в лицето на „Булгаргаз“ ЕАД и ООО „Газпром 

экспорт”, Русия. Да, намалението на цената е с над 40%. Съответно, това, което Фонд 

„Сигурност на електроенергийната система“ би трябвало да спести и както е изчислено на 

годишна база, е 96 353 хил. лв. Да, но това е на годишна база ... 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Спестени разходи на годишна база. 

 

Диан Червенкондев – председател на УС на Фонд „Сигурност на 

електроенергийната система“: 

Спестени разходи. В това решение е на годишна база. Това, което предлага 

Комисията и съответно работната група, експертите, са се съобразили с едно от 

обстоятелствата, които настъпиха и в разходната част на Фонд „Сигурност на 

електроенергийната система“, с необходимостта да бъдат компенсирани допълнителни 

разходи на обществения доставчик НЕК ЕАД за закупуването на допълнителни 

количества електроенергия, за осигуряване ликвидност на регулирания пазар на 

електроенергия, съответно и задоволяване нуждите на бита и малкия бизнес. И затова има 

заповед, издадена от министъра на енергетиката, с която се възлага на НЕК ЕАД и „ТЕЦ 

Марица изток 2“ ЕАД да осигури близо 2 млн. часа, които за Фонда на база това решение 

коректно е изчислено, че годишно ще струва около 97 млн. лв. Да, но тези разходи са до 

края на регулаторния период, това е до 01 юли.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Предстоящите три месеца. 

 

Диан Червенкондев – председател на УС на Фонд „Сигурност на 

електроенергийната система“: 

На годишна база 96 млн. лв. бихме спестили около ¼ или 1/3 от предвидени в това 

ценово решение разходи. Това мисля, че със следващо Ваше решение би се отрегулирало 

и съответно биха се изравнили периодите, които Фондът би спестил и разпределил част от 

разходите за това, което следва да направим като разходи до края на регулаторния период. 

Така че това е, което в момента бих искал да отбележа, и съответно бих искал да 

акцентирам на няколко други елемента, които касаят Фонд „Сигурност на 

електроенергийната система“ с предизвикателствата, в които се намира целият свят, 

епидемиологичната обстановка, пазарът на електроенергия и неговата реакция най-вече 

върху цената на квотите.  

Един от основните източници за приходи на Фонд „Сигурност на 

електроенергийната система“, който е извън възможностите за влияние и пълна прогноза, 

както от Фонда, така и може би и от целия свят, е цената на квотите, които се търгуват по 

мерките за намаляване на климатичното въздействие. В момента във Вашето предно и 

действащо ценово решение са планирани цени на квотите около 25 евро, които бяха 
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абсолютно прецизни и правени на база действащите пазарни нива на квотите, на база 

търсенето на икономиките, но след пандемичната обстановка, която най-вече дойде и в 

Европа, и в света, квотите се сринаха до 14 – 15 евро. Има някакъв елемент за 

възстановяване, може би никой не може да го прецизира, в момента към днешна дата са 

17,01 евро. Затова е изключително важно и предизвикателство да се планира до следващи 

Ваши ценови решения, особено от 01 юли, защото възможностите на Фонда за някакво 

компенсиране и някакъв резерв силно намаляват. В предходно Ваше решение бяха 

оползотворени 478 мил. лв. от резерва на Фонда за покриване в обратната посока разходи 

на НЕК ЕАД, свързани с американските централи, както и за закупуване на квоти. Сега 

обаче посоката е обратна и съответно ние очакваме само до края на този регулаторен 

период, ако се запазят цени от около 16 – 17 евро, около 60 – 70 - 80 млн. лв. по-малко 

приходи във Фонда. Освен това, в ситуацията, в която се намираме, с намалена 

икономическа активност от населението и въобще в икономиката на страната, цената на 

електроенергията също пада. Това също е обвързано с приходите на Фонда, 80% приходи. 

За съжаление намалява и консумацията на енергия, което съответно пък рефлектира върху 

събираемостта на такса задължения към обществото. И там очакваме по-малко приходи -

около 20 млн. лв. Тоест около едни 100 млн. лв. във Фонда ще бъдат по-малко събрани до 

края на регулаторния период. Това естествено надяваме се, че експертите и работната 

група ще вземат предвид в бъдещо Ваше решение, защото това, което ние можем да 

направим като Фонд, е само да регистрираме, че събираме приходите, които са 

определени по закона и съответно във Вашето решение. До края на месеца ще излезе 

доклада за дейността на Фонда за 2019 г. Там имаме събираемост на 5-те % от размер на 

близо 105% начислените, които е трябвало да бъдат събрани. Съответно приходите от 

задължения към обществото са 100,69%. Тоест това, което ние можем да направим, е 

реално да съберем парите, след което разчетите трябва да бъдат обсъдени. Това е, което 

исках да коментирам. Благодаря Ви за поканата. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Червенкондев. Благодаря Ви за подробното изложение. Само ще 

кажа, че действително обстановката е много динамична и това е голямо 

предизвикателство както пред Фонда, така и пред КЕВР. Само искам да отбележа, че това, 

което Вие отбелязахте, означава, че поради намалението на цената на природния газ с 

40,49% от 01 април, ако това нещо се изчисли на годишна база, би означавало спестяване 

на средства разходи на Фонда в размер на 96 млн. лв., което на тримесечие прави около 24 

млн. лв., а тъй като второто тримесечие е сравнително слабо, дори и по-малко. А в същото 

време в тези три месеца Фондът има ангажимент в изпълнение на заповедта на министъра 

на енергетиката да преведе респективно на НЕК ЕАД и оттам, разбира се, на „ТЕЦ 

Марица изток 2“ ЕАД суми, които са от порядъка на 97 млн. лв., за да може да се покрият 

разходите на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД за генериране на тази допълнителна енергия от 

приблизително 2 TWh. С други думи, това което спестява Фонда, е по-малко от това, 

което той трябва да разходва и което ще изисква след 01 юли Комисията евентуално да 

търси допълнителни възможности, за да компенсира тези разходи на Фонда. 

 

Диан Червенкондев – председател на УС на Фонд „Сигурност на 

електроенергийната система“: 

Да, г-н Председател. Определено с това ново решение и заповедта, която трябва да 

бъде изпълнявана, ако в момента не се появи и някакво друго обстоятелство, Фондът до 

края на регулаторния период ще спести около 25 – 27 млн. лв., а съответно ще започне да 

разходва 97 млн. лв. Допълнително е предизвикателството по намалени приходи от квоти. 
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Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Тоест няма никаква база за обсъждане на намаляване цената на електрическата 

енергия от 01 април. Това показват обективните данни. 

 

Диан Червенкондев – председател на УС на Фонд „Сигурност на 

електроенергийната система“: 

Не виждам такава и напълно съм съгласен с Вашето предложение и което е 

заложено в доклада на Комисията. Съответно наистина трябва да се помисли за следващия 

регулаторен период, тази сума за компенсиране да продължи... 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

.. допълнително компенсиране на Фонда. 

 

Диан Червенкондев – председател на УС на Фонд „Сигурност на 

електроенергийната система“: 

Да, допълнително имаме отражението в някои от компонентите в приходната част 

на Фонда. Това е най-вероятно таксата за задължения към обществото. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Червенкондев. Обръщам се към представителите на работната 

група. Г-н Младеновски, заповядайте. 

 

Пламен Младеновски – директор на дирекция „Електроенергетика и 

топлоенергетика“: 

Вие вече обсъдихте по-голямата част от нещата, които се съдържат в доклада. 

Както и г-н Иванов отбеляза, спестяването е на годишна база, като за оставащия срок до 

края на регулаторния период той е в размер на около не повече .. между 20 и 24, 25 млн. 

лв. Така че не само не съществува предпоставка за намаляване на цената, а ако би 

следвало да сме концептуални, то би следвало да увеличим цената за задължения към 

обществото, но предвид краткия период, тъй като това е едно решение, което дори само 

предвид краткия период всяка една сума, която следва да се компенсира, трябва да се 

умножи по 4, което би довело до необоснованост .., т.е. то е обосновано, но предвид 

настоящата ситуация, в която си намира държавата, пандемията, спрелите предприятия и 

т.н., няма как да се компенсира една такава голяма сума от порядъка на около 80 млн. лв. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Младеновски. Уважаеми колеги, преди да закрия заседанието, 

искам да оповестя, че допълнително ще бъде насрочено закрито заседание като дата и час, 

на което Комисията ще излезе със свое решение. Благодаря Ви, г-н Червенкондев, за 

участието в заседанието. 

 

 

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 : 

 

Насрочва закрито заседание относно изменение на цените на електрическата 

енергия във връзка с изменение на цените на природния газ от 01.04.2020 г., като датата и 

часът за вземане на решение ще бъдат определени допълнително. 
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Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-15-20-21/20.03.2020 до Фонд 

„Сигурност на електроенергийната система“. 
 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

  

      

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

 (А. Йорданов) 

 

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

 (В. Владимиров) 

 

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

 (Г. Златев) 

 

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

 (Е. Харитонова) 

          Р. ТОТКОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 Протоколирал: 

 

   (А. Фикова - главен експерт) 


