
   

   
 

София 1000, бул. „Кн. Ал. Дондуков“ № 8-10 
тел.: (02) 988 87 30; факс: (02) 988 87 82 

www.dker.bg, dker@dker.bg 

 

 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 32 
 

София, 17.02.2021 година 

 

Днес, 17.02.2021 г. от 10:03 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 Георги Добрев, Ремзи Осман, 

Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова и главният секретар Росица 

Тоткова (без право на глас).  

На заседанието присъства П. Младеновски – директор на дирекция 

„Електроенергетика и топлоенергетика“. 

 

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 „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД и 

Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, за присъствено или виртуално участие 

в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype.  

 

 „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД и Фонд „Сигурност на 

електроенергийната система“ са уведомени за провеждане на заседанието с писмо на 

КЕВР с изх. № Е-13-41-17/12.02.2021 г.  

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

• г-н Димитър Зарчев - директор ЦДУ към ЕСО ЕАД; 

• г-н Стефан Сулаков – представител на ЕСО ЕАД. 

 

Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ не е заявил участие в откритото 

заседание. 

 

На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-Дк-192 от 09.02.2021 г. 

относно изменение на цените на електрическата енергия по време на ценовия период. 
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Докладът, изготвен от работна група в състав: Пламен Младеновски, Елена 

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

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

1 от Протокол № 30/12.02.2021 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Моля, на платформата за комуникации Skype да се осъществи връзка със заявилите 

участие представители на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД. 

 

Служител от КЕВР потърси представителите на „Електроенергиен системен 

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

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Добър ден. Г-н Зарчев, това сте Вие? Не. Г-н Сулаков, извинете ме. 

 

Стефан Сулаков – представител на ЕСО ЕАД: 

Г-н Сачев ще се присъедини по-късно.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Г-н Сулаков, обръщам се към Вас, като участник в откритото заседание, да 

изразите позиция относно доклада, който е предоставен и който е свързан с изменение на 

цените на електрическата енергия по време на ценовия период. Моля, заповядайте. 

 

Стефан Сулаков – представител на ЕСО ЕАД: 

ЕСО ЕАД е запознато с доклада, както и с проекта на решение. Единственото, 

което искаме, е във връзка с измененията в ЗЕ, където е, че липсва понятието студен 

резерв, както и с прилагането на Регламента за балансиране 1485 от 2017, да се промени 

таблицата за разходите за разполагаемост за резерви, формиращи цената за достъп. Ние не 

искаме промяна на цените за достъп и пренос, а само структурата на разходите. И точно 

това искаме да се напише в решението, че се променя структурата на разходите. 

Таблицата е друга, актуализирана във връзка с изменение на ЗЕ и прилагането на 

Регламента 2017/1485 с провеждането на тръжни процедури за резерви.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви. Завършихте ли, г-н Сулаков? 

 

Стефан Сулаков – представител на ЕСО ЕАД: 

Да, да. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Вие казахте единственото, което е от Ваша страна, като препоръка и евентуално 

изменението в текста в решението. Обръщам се към г-н П. Младеновски, който е 

ръководител на работната група, с два въпроса. Първо, дали има нови факти и данни, 

които налагат промяна в приеманите от нас документи? Второ, дали бихте взели 

отношение по предложението, което г-н С. Сулаков прави от името на ЕСО ЕАД? 

Заповядайте, г-н Младеновски. 

 

П. Младеновски – директор на дирекция „Електроенергетика и 

топлоенергетика“: 

Уважаеми г-н Председател, уважаеми членове на Комисията, по отношение на 

новите факти и обстоятелства, такива бяха възникнали още по време на докладването на 

самото решение, за което съм Ви уведомил. Тези факти и обстоятелства се потвърдиха и с 

последните търгове, проведени от понеделник и вторник, където във вчерашния ден 

цената на емисиите вече и на търговете прехвърли 40 евро. По отношение на изказаното 

становище от ЕСО ЕАД, таблицата със структурата на разходите присъства в мотивите 
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към решението. В настоящия проект на решение, което е подложено на обществено 

обсъждане, е само диспозитивът. Във финалното решение мотивите, които са изложени в 

доклада, ще бъдат пренесени вече като мотиви вече в решението на Комисията и тази 

таблица, естествено, ще присъства в мотивите на решението. Винаги пределната стойност 

на разходите за студен резерв, преди, а сега и за допълнителни услуги, присъстват като 

мотиви към решението за определяне на цените за достъп, а в диспозитива на решението 

се записват само определените цени. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Младеновски. Г-н Сулаков, Вие чухте. Това, което Вие 

пожелахте, ще бъде отразена структурата на разходите такава, каквато тя се променя с 

решението. 

Колеги от Комисията, желаете ли да зададете въпроси или да вземете отношение? 

Няма желание за изказвания. В такъв случай, преди да закрия заседанието, насрочвам 

закритото заседание, на което КЕВР ще се произнесе с решение, на 24.02.2021 г. Искам да 

отбележа, че в съответствие със ЗЕ, в случаите, когато се касае за решения, свързани с 

изменение на цени, се използва възможността за съкратена процедура. Такава възможност 

именно използваме в този случай за решението относно изменението на цените на 

електрическата енергия по време на ценовия период. 

Колеги, закривам 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 на 24.02.2021 г. за приемане на решение относно 

изменение на цените на електрическата енергия по време на ценовия период. 

 

Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-13-41-17/12.02.2021 г. до 

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД и Фонд „Сигурност на електроенергийната 

система“. 
 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 (Г. Добрев) 

 

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

 (Р. Осман) 

 

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

 (В. Владимиров) 

 

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

 (Г. Златев) 

          Р. ТОТКОВА 

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

 (Е. Харитонова) 

 

 

Протоколирал: 

 (А. Фикова - главен експерт) 


