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Днес, 06.10.2021 г. от 10:13 ч. се проведе открито заседание на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в пълен състав, ръководено от 

председателя доц. д-р Иван Н. Иванов. 
 

 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, 

Александър Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка 

Трендафилова и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).  

  

 На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, П. 

Младеновски – директор на дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“, Б. 

Балабанов – началник на отдел „Контрол и решаване на спорове в  електроенергетиката и 

топлоенергетиката“ и експерти на КЕВР. 

 

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

налице правни пречки за провеждането му. 

 

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8, с цел 

ограничаване на разпространението на коронавирус SARS-CoV-2 и недопускане на 

прекъсване на работата на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната 

администрация в резултат на разпространение на заболяването COVID – 19, за срока на 

обявената извънредна епидемична обстановка обществените обсъждания и откритите 

заседания се провеждат от разстояние, като се осигурява виртуално участие на 

заинтересованите лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката, с изключение 

на страните в административните производства, които могат да участват в откритите 

заседания присъствено. 

Предвид това, Комисията за енергийно и водно регулиране е поканила като страна 

по преписката лицата, представляващи „Електроразпределение Север“ АД, за 

присъствено или виртуално участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения 

Skype.  

 

„Електроразпределение Север“ АД е уведомено за провеждане на заседанието с 

писмо на КЕВР с изх. № Е-13-273-103/28.09.2021 г.  

 

Заявила участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype е: 

• г-жа Десислава Русева – директор на дирекция „Регулаторно управление“ в 

„Електроразпределение Север“ АД.  

 

На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-Дк-960 от 20.09.2021 г. 
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относно заявление с вх. № Е-13-273-103 от 07.06.2021 г. за одобряване на „Общи условия 

за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на 

„Електроразпределение Север“ АД“. 

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

Маринова, Благовест Балабанов, Мария Ценкова, Даниела Митрова, Петър Друмев, 

Красимир Николов, Радостина Методиева, Радослав Райков, Силвия Петрова, е приет с 

решение на КЕВР на закрито заседание по т. 2 от Протокол № 211/28.09.2021 г. и 

публикуван на интернет страницата на Комисията. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

От страна на дружеството заявител в заседанието ще вземе участие г-жа Десислава 

Русева – директор на дирекция „Регулаторно управление“. Тя се явява упълномощен 

представител на „Електроразпределение Север“ АД. Моля, връзка по канала за 

комуникация Skype с г-жа Русева.  

 

Служител от КЕВР потърси г-жа Десислава Русева – директор на дирекция 

„Регулаторно управление“ в „Електроразпределение Север“ АД за видео разговор чрез 

програмата за съобщения Skype.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Здравейте, г-жо Русева! 

 

Десислава Русева – директор на дирекция „Регулаторно управление“ в 

„Електроразпределение Север“ АД: 

Здравейте! 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Вие познавате процедурата. Моля Ви изразете становището на представляваното от 

Вас дружество, а именно „Електроразпределение Север“ АД, относно доклада, който 

работна група на Комисията изготви по повод на заявлението на дружеството за 

одобряване на Общи условия за достъп и пренос на електрическа енергия през 

електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Север“ АД. Заповядайте! 

 

Десислава Русева – директор на дирекция „Регулаторно управление“ в 

„Електроразпределение Север“ АД: 

Благодаря за предоставената възможност от името на „Електроразпределение 

Север“ АД. Запознахме се подробно с доклада по подаденото от нас заявление за 

одобряване на Общи условия за достъп и пренос през електроразпределителната мрежа, 

както и на Правилата за работа с потребителите. Днес бихме искали да изразим позиция 

по няколко точки по доклада, като по останалите предлагаме да внесем писмено 

становище. Коментарите ни конкретно са по т. 8 и т. 76, по т. 53, т. 79 и т. 80. 

По т. 8 и т. 76, съгласно предложените изменения, когато няколко лица са 

собственици на обект, присъединен към мрежата, те могат заедно да упражняват правата и 

задълженията на клиент, като в тези случаи документи, уведомления и други следва да се 

изпращат на всяко едно от лицата. На първо място, ние считаме, че съществуват 

технически ограничения като клиент да бъдат заведени няколко лица. Визирам примерно 

случаите, когато обектът е наследен от множество лица. Това автоматично означава, че 

дружеството трябва да поддържа база данни за всички – като индивидуални адреси за 

кореспонденция, имейли, телефонни номера, като впоследствие следва да връчва всякакви 

документи на всички лица, за да изпълним по този начин разпоредбата така, както е 
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променена. Отделно от това, считаме, че по този начин ограничаваме правата на 

клиентите, когато всички са заведени в базата данни, да заявяват индивидуална услуга. 

Това автоматично означава, че ако нямат упълномощен представител всички заедно 

трябва да посетят център за обслужване на клиенти, за да заявят дадена услуга: дали за 

проверка на средство за търговско измерване, или за качество на електрическа енергия. До 

този момент сме работили, завеждайки в базата си данни един представител на 

съсобствениците. Подобна ситуация може да създаде доста неудобства за клиентите не 

само за дружеството. Освен това направихме проверка в одобрените вече Общи условия 

на другите разпределителни дружества и така например в Общите условия на „ЧЕЗ 

Разпределение България“ е посочено, че когато правото на собственост принадлежи на 

няколко лица, съобщенията и документите, свързани с Общите условия се връчват на едно 

от лицата, като в този случай всички се считат за уведомени. Подобна е и нашата 

редакция, поради което ние предлагаме да се запазят предложените от нас клаузи и да не 

се приема измененият текст, който предлага Комисията.  

По т. 53 се касае изменението в Общите условия относно отпадането на 

изискването за гаранционно обезпечение от клиентите. Искам да обърна внимание, че тези 

Общи условия още важат за всички клиенти на територията на „Електроразпределение 

Север“ АД, като предвидената възможност за изискване на гаранционно обезпечение 

касае много ограничен брой клиенти – тези, които заплащат мрежовите услуги директно 

на мрежовия оператор, които нямат сключени комбинирани договори на свободен пазар. 

Това обезпечение, което би имало възможност да изиска електроразпределителното 

дружество касае незаплащането в срок на дължимите мрежови услуги и това незаплащане 

на услугите води до правната възможност, предвидена в Закона за енергетиката да 

прекъсне преноса, с цел ограничаване нарастването на задължението. Това пък считаме от 

своя страна, че ще доведе до разходи за доставчика до тези клиенти поради непланиране 

небаланси. Считаме, че това не противоречи нито на нормативната уредба, нито на 

основните права на клиентите ни, както и на електроразпределителното дружество и в 

тази връзка апелираме да се запазят тези клаузи, касаещи предоставянето на гаранционно 

обезпечение.  

Другите ни коментари, които днес искаме да изложим са по т. 79 и по т. 80 от 

доклада. В тези две точки са направени промени, касаещи предвидените клаузи относно 

съставянето на констативни протоколи с обикновен електронен подпис подписвани. 

Предполагам тук има едно неразбиране, тъй като в самия доклад мотивите са изложени, че 

това ще предизвика непредвидени разходи за клиентите. Искам да обърна внимание, че 

става въпрос за обикновен електронен подпис, който ще бъде полаган на устройство 

таблет и за клиента това няма да има абсолютно никакви разходи. По този начин ще може 

да се разписват освен клиенти, така и свидетели на съставянето на тези констативни 

протоколи. Ще се улесни оборотът, както и ще се намали естествено въглеродният 

отпечатък, което в момента е актуална тема в целия Европейски съюз, поради което ние 

апелираме да бъде предоставена тази възможност, без да се изискват допълнително 

подписвани декларации от клиентите, тъй като по този начин съставянето и съответно 

изпращането ще бъде доста по-лесно както за дружеството, така и за клиентите. Отделно 

от това, забелязваме, че е отпаднала от обхвата на клаузата възможността да се изпращат 

подобни електронни констативни протоколи, които се съставят във връзка с подмяна на 

средства за търговско измерване. В Правилата за измерване на количествата електрическа 

енергия не е предвидено изрично тези документи да се съставят на хартиен носител, както 

и да се изпращат само по стандартна поща, поради което ние считаме, че при евентуално 

подписване на таблет на тези констативни протоколи те също могат да се изпращат на 

електронна поща. Подробни аргументи предлагаме да изложим в становището, което 

искаме да представим пред Вас, като за целта може да ни дадете подходящ срок, за да 
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може по-подробно да изложим всички конкретни наши мотиви. Благодаря Ви за 

вниманието. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-жо Русева. Благодаря за задълбоченото и изчерпателно 

представяне на Вашите аргументи. Разбира се, това е даже задължително, което казахте да 

бъде представено в писмен вид, още повече, че Вие още в самото начало на изложението 

допълнихте, че има и други забележки, които само в писменото изложение до нас ще ги 

отбележите. Аз считам, че срокът, който ще бъде даден ще бъде достатъчен да направите 

това, тъй като Вие самите вече имате изградено становище, касае се само да бъде то 

оформено. Преди това обаче искам да се обърна към работната група с въпрос. Желаете ли 

да вземете към момента отношение по съображенията, които бяха изказани от г-жа Русева 

от името на „Електроразпределение Север“ АД, или ще изчакате писмено да бъдат 

представени предложенията и след това съответно ще ги отразите или ще ги отклоните в 

зависимост от характера на всяко едно от предложенията? 

 

П. Младеновски – директор на дирекция „Електроенергетика и 

топлоенергетика“: 

Като получим писмено предложенията, тогава всяко едно ще бъде прието или 

отхвърлено с необходимите мотиви. Все пак ще помоля колегите от „Енерго-Про“ да 

представят по-детайлни обяснения за всяко едно предложение, тъй като това, което чух в 

момента за подпис на таблета за мен не е електронен подпис. Това е съставяне на 

електронен документ, но нека всяко едно предложение бъде достатъчно детайлно 

разяснено, така че работната група, след това и Комисията съответно, да може да си 

направи правилните изводи и да приеме или отхвърли всяко едно от предложенията.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Младеновски. Използвам случая, че взех думата да Ви попитам 

има ли някакви нови факти, данни и обстоятелства, които междувременно да са настъпили 

в хода на процедурата, които трябва да бъдат предвид? Изключая това, че ще получим 

становището на дружеството заявител. 

 

П. Младеновски – директор на дирекция „Електроенергетика и 

топлоенергетика“: 

Предвид характера на разглежданото производство, а именно Общи условия, при 

положение, че няма изменение в настоящото законодателство, няма как да има нови факти 

и обстоятелства, които да променят вече изложените в доклада изводи.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Г-жо Русева, Вие ще разполагате с 14-дневен срок, в който може да представите в 

Комисията Вашето писмено становище по представения проект на Общи условия за 

достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на 

„Електроразпределение Север“ АД. Преди да завършим, нека се обърна и към колегите. 

Колеги, имате ли Вие въпроси ли изказване? Не виждам. В такъв случай закритото 

заседание, на което Комисията ще се произнесе с решение, за което Вие ще бъдете 

уведомени своевременно, г-жо Русева, ще се проведе на 10.11.2021 г., т.е. има достатъчно 

време в рамките на две седмици да представите писменото становище, след което 

работната група да го отрази по съответния начин и впоследствие да се проведе 

заседанието на 10-ти ноември. Благодаря Ви за участието и от името на Комисията Ви 

желая успешен ден.  
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Десислава Русева – директор на дирекция „Регулаторно управление“ в 

„Електроразпределение Север“ АД: 

Благодаря за вниманието. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Колеги, закривам и третото за деня открито заседание. 

 

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 на 10.11.2021 г. за приемане на решение относно 

заявление с вх. № Е-13-273-103 от 07.06.2021 г. за одобряване на „Общи условия за 

достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на 

„Електроразпределение Север“ АД“. 

 

 

Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-ЗЛР-13-273-103/28.09.2021 г. до 

„Електроразпределение Север“ АД“ 

 
 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 Г. Добрев 

 

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

 Р. Осман 

 

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

 А. Йорданов 

 

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

 Г. Златев 

          Р. ТОТКОВА 

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

 Е. Харитонова 

 

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

 Д. Кочков 

 

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

 П. Трендафилова 

 
Протоколирал: 

 Н. Косев - главен експерт 


