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П Р О Т О К О Л 
 

№ 89 
 

София, 06.04.2022 година 

 

 

Днес, 06.04.2022 г. от 10:23 ч. се проведе открито заседание на Комисията за 

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

Кочков – член на Комисията (съгласно Заповед № З-ОХ-19 от 01.04.2022 г.). 
 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Александър Йорданов, Благой 

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

  

На заседанието присъстваха П. Младеновски – директор на дирекция 

„Електроенергетика и топлоенергетика“ и експерти на КЕВР. 

 

Заседанието беше излъчено в реално време чрез интернет страницата на 

Комисията. 

 

Председателстващият Димитър Кочков откри заседанието и констатира, че е 

налице кворум и няма 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 „Национална електрическа компания“ ЕАД, за 

присъствено или виртуално участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения 

Skype.  

 

„Национална електрическа компания“ ЕАД е уведомено за провеждане на 

заседанието с писмо на КЕВР с изх. № Е-13-01-43/01.04.2022 г.  

На заседанието се явиха: 

• г-жа Дияна Ненова – ръководител управление „Търговия с електрическа 
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енергия“; 

• г-н Даниел Петров – ръководител сектора „Продажба на електрическа енергия“; 

• г-жа Елена Влашева-Рафаилова – експерт „Търговия продажби“. 

 

На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-Дк-255 от 25.03.2022 г. 

относно заявление с вх. № Е-13-01-43 от 30.11.2021 г. за одобряване на изменение и 

допълнение на проект на „Общи условия на доставчик от последна инстанция“, подадено 

от „Национална електрическа компания“ ЕАД, проект на „Общи условия на доставчик от 

последна инстанция“ и проект на „Правила за работа с потребители на енергийни услуги 

на НЕК ЕАД в качеството му на доставчик от последна инстанция“. 

 

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

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

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

решение на КЕВР на закрито заседание по т. 1 от Протокол № 81/01.04.2022 г. и 

публикуван на интернет страницата на Комисията. 

 

Д. Кочков: 

Проектът е качен на страницата на Комисията. Вие сте имали възможност да се 

запознаете, сигурен съм в това. Включително зная, че са Ви изпратени немалко препоръки 

по отношение на корекция на съответния проект. Длъжен съм преди да дам думата на 

който и да е, да констатирам, че няма процедурни пречки за провеждане на заседанието. 

При това положение кой ще вземе от страна на заявителя отношение, за да изрази 

отношение по доклада? 

 

Д. Ненова – ръководител управление „Търговия с електрическа енергия“: 

Уважаеми членове на Комисията, уважаеми дами и господа, благодарим за 

поканата, както и за възможността да изразим становището си по представения... 

 

Д. Кочков: 

Само за протокола, ако обичате, се представете. 

 

Д. Ненова – ръководител управление „Търговия с електрическа енергия“: 

Казвам се Дияна Ненова, ръководител управление „Търговия с електрическа 

енергия“ в НЕК ЕАД. Запознахме се с доклада по същество. Редакционните констатации 

на работната група считаме за основателни. Следователно може да бъдете уверени, че те 

ще залегнат в проекта на Общите условия на доставчика от последна инстанция с оглед 

привеждането му в пълно съответствие с разпоредбите на ЗЕ и подзаконовите актове по 

неговото прилагане. Успоредно с това НЕК ЕАД ще внесе мотивирано становище в указан 

от Комисията срок по отношение на няколко констатации, като днес просто ще ги 

маркирам. 

Първата от тях е свързана с фрагментарен прочит на разпоредбите на Правилата за 

търговия с електрическа енергия. Често нормативните актови, относимите разпоредби в 

тях, касаят, третират по-скоро, като цяло енергийни предприятия, лицензианти и т.н. Ние 

считаме, че споделяме напълно констатацията на Комисията, че задълженията на ДПИ 

трябва да бъдат изброени изчерпателно, но в същото време съответствиято с условията по 

предоставената от Комисията лицензия трябва да са адекватни. 

Втората тема е свързана с прехвърлянето на функции, които са присъща 

отговорност или компетентност на мрежовите оператори и на независимия преносен 

оператор върху доставчика от последна инстанция. Считаме, че това до някаква степен ще 

внесе объркване на отговорностите в Общите условия и до голяма степен – подвеждане на 
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евентуални ползватели на услуги или евентуални жалбоподатели по отношение на 

конкретния адресат. 

Третата съществена тема е свързана с правото на ДПИ да обезпечи вземанията си. 

Моля Комисията да отчете обстоятелството, че преобладаващата част от доставките на 

ДПИ са на основание Общите условия. Доколкото Общите условия за доставка на 

електрическа енергия са заместващ акт на Споразумението за доставка, считаме за 

уместно, че както условията, така и правата и задълженията на страните трябва да бъдат 

съответстващи. В този смисъл приемаме за напълно основателна констатацията на т.12 от 

доклада и с отчитане на разпоредбата на чл. 23, т. 4 и т. 5 от ЗЕ, не намираме нейната 

взаимовръзка с изложението на т.11 от доклада. 

Ние ще представим аргументирано становище във връзка с изложените теми. 

Благодаря Ви за вниманието.  

 

Д. Кочков: 

Благодаря Ви и аз. Г-н Младеновски, Вие чухте становището. Искате ли да 

допълните нещо в момента? 

 

П. Младеновски – директор на дирекция „Електроенергетика и 

топлоенергетика“: 

Към момента не мога да допълня нищо, тъй като изложението все пак беше много, 

как да го кажа, абстрактно. Нищо конкретно не беше казано. След като се запознаем с 

конкретните възражения на НЕК ЕАД, във финалния доклад мотивирано ще им бъде 

отговорено на всяко едно от тях, съответно ще бъдат приети или отхвърлени. 

 

Д. Кочков: 

Благодаря, г-н Младеновски. Г-жо Ненова, в такъв случай имате възможност в 

двуседмичен срок да внесете писмено становище и да изложите Вашите мотиви по 

отношение на доклада на работната група. Следващото заседание ще бъде насрочено за 

19.05.2022 г. Колеги от Комисията, има ли изказвания от Ваша страна? Няма.  

В такъв случай закривам заседанието. Благодаря Ви за участието. 

 

Д. Ненова – ръководител управление „Търговия с електрическа енергия“: 

И ние благодарим. 

 

 

 

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 19.05.2022 г. за приемане на решение относно 

одобряване на изменение и допълнение на проект на „Общи условия на доставчик от 

последна инстанция“, подадено от „Национална електрическа компания“ ЕАД, проект на 

„Общи условия на доставчик от последна инстанция“ и проект на „Правила за работа с 

потребители на енергийни услуги на НЕК ЕАД в качеството му на доставчик от последна 

инстанция“. 
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Приложения: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-13-01-43/01.04.2022 г. до НЕК ЕАД; 

2. Пълномощно на Дияна Ненова, Даниел Петров и Елена Влашева-Рафаилова от 

Иван Йончев – изпълнителен директор на НЕК ЕАД. 
 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
     

 

 

.................................................     ДИМИТЪР КОЧКОВ      

 А. Йорданов    (Съгласно Заповед № З-ОХ-19 от 01.04.2022 г.) 

                                                                        

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

 Б. Голубарев 

 ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

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

 П. Трендафилова      РОСИЦА ТОТКОВА 

 

 

 

 

 

  
Протоколирал: 

 А. Фикова - главен експерт 


