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П Р О Т О К О Л 
 

№ 170 
 

 

София, 26.09.2018 година 

 
 

Днес, 26.09.2018 г. от 11:04 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 Ремзи Осман, Александър 

Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова 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“, М. 

Трифонов – началник на отдел „Цени и лицензии: електрически мрежи, търговия и 

пазари“ и експерти на КЕВР. 

 

Заседанието се отразяваше от представители на средствата за масова информация. 
 

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 уведомен за провеждане на 

заседанието с писмо на КЕВР с изх. № Е-03-17-43/19.09.2018 г. 

 

На заседанието се яви: 

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

електроенергийната система“. 

 

На отритото заседание присъстваха: 

 г-н Огнян Винаров – представител на Граждански контрол; 

 г-н Георги Христов – представител на ДНЕС; 

 

На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-Дк-780 от 14.09.2018 г. 

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

на природния газ от 01.10.2018 г. 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. 2 от Протокол № 164/19.09.2018 г. и публикуван на интернет 

страницата на Комисията. 
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Деян Червенкондев - председател на УС на Фонд „Сигурност на 

електроенергийната система“: 

Запознахме се с изготвения доклад от работната група, както и с неговите 

параметри. По същество ние подкрепяме изнесеното в този доклад и анализа на работната 

група. Наистина се вижда, че Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, който 

имам честта да председателствам – аз съм председател на Управителния съвет, изпълнява 

своите основни функции да бъде един сериозен стълб за финансовата стабилност в 

енергетиката, доколкото е възможно и доколкото са направени професионално разчетите 

на Комисията за енергийно и водно регулиране. Както знаете, през 2015 г, благодарение 

на промените, които тогава бяха приети в Закона за енергетиката, българското 

правителство и Народното събрание успяха да вкарат един такъв стълб, един такъв буфер, 

който да намали финансовите зависимости, т.е. финансовите дупки в енергетиката. Те 

бяха значителни, но за изминалите няколко години се вижда, че има в настоящия момент 

сериозно финансово спокойствие в електроенергийните дружества и най-вече в 

обществения доставчик - Националната електрическа компания. Дори в дадени моменти, 

при конкретни пунктуации на пазара, Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ 

може да обира такива минимални изменения, които да допринесат да няма конкретна 

промяна в такса „задължение към обществото“, която да бъде понесена както от бизнеса, 

така и от населението. Подкрепяме напълно направените анализи и прогнози. Мисля, че 

Фондът ще остане стабилен с така изнесените данни и в зависимост от решението на 

Комисията за енергийно и водно регулиране.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Червенкондев. Действително създаденият Фонд „Сигурност на 

електроенергийната система“ е един от стълбовете за финансовата стабилност на 

българската енергетика и специално в случая Вашето участие тук потвърждава 

ангажираността на Фонда за намиране на адекватни решения в определени моменти, както 

в случая с доклада, който ни се представя. В него няма да има повишаване на добавката 

„задължение към обществото“ и респективно на цената на електрическата енергия на 

регулирания пазар, благодарение на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. 

Колеги, други желаещи? Заповядайте, инж. Винаров! 

 

Огнян Винаров – представител на Граждански контрол: 

За съжаление, тук отсъстват всички от НЕК, „АЕЦ Козлодуй“, БЕХ, 

Министерството на енергетиката, ЧЕЗ, ЕВН и „Енерго-Про“, което подсказва, че Вие им 

правите пореден подарък и от това, което са прочели във Вашето предложение на 

работната група са крайно недоволни и не желаят даже… Те не са и подали заявление за 

искане, каквито и Вие подарявате… Вторият ми въпрос е… Това е констатация, не е 

въпрос. Защо ги няма? Защо ги няма синдикатите,  защо ги няма работодателските 

организации, които имат медийни изяви какви поражения биха се получили както от 

природния газ, така и впоследствие. Какъв ми е въпросът? В тази зала и в присъствието на 

медии бившият председател на ДКЕВР запечата електромери от новия тип с 

дистанционно управление, двуфазен и трифазен, представени от ЧЕЗ, ЕВН и „Енерго-

Про“. Те заминаха съответно в лабораториите Варна, Пловдив и София на БИМ, за да се 

проверят. Върнаха се отговори, че БИМ не разполага с апаратура за проверка на софтуера 

на тези уреди и същевременно няма подготвени кадри. В резултат – тогавашният 

министър Божидар Лукарски уволни директора, който беше доцент, инженер и 

специалист и назначи за временно изпълняващ един, който е завършил в библиотечния 

институт. Това положение и сега е такова. Вие бяхте на срещата, когато ЧЕЗ в „Балкан“ 

(по инициатива на 24 часа) съобщи, че милиони им се крадат чрез преработка на 

софтуера: за частни лица – 500 лв. Преработват го и почва по-малко да отчита 

електромерът. За фирми и средни предприятия – 10 000 и даже за заводи – 20 000 лв. 
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Тогава прокуратурата каза (прокурорът от градската прокуратура): „Дайте ми протокол, 

че софтуерът е преработен“. Такъв няма. И Вие, и министерството, и всичките тези 

предприятия по веригата: НЕК, „АЕЦ Козлодуй“, БЕХ, Министерство на енергетиката, 

ЧЕЗ, ЕВН, „Енерго- Про“ продават с тези измервателни уреди незаконно електрическа 

енергия. Тогава ЧЕЗ се оплака, Вие присъствахте, г-н Иванов, че милиони им крадат. Това 

е двупосочна възможност. Когато ми смениха на мен електромера с нов, с 80 киловата 

изведнъж скочи, шест месеца назад сравнено. Понеже се оплаках на ЧЕЗ, дойдоха и ми 

върнаха стария електромер. Значи те имат възможност за манипулация. Вие сте 

безразличен към този въпрос, който няколко пъти е поставян. Следващият въпрос. Вие 

следите ли, когато одобрите цената на НЕК, по която ЕПР-тата да я изкупуват, дали те 

изкупуват по тази цена? Не! Два-три пъти Ви го изпратих. Миксът, който си прави ЧЕЗ… 

„АЕЦ Козлодуй“ във Вашия микс е предвиден с 20% обем на количеството, което 

произвежда да участва в този микс, който правите на НЕК и по които цени да го изкупуват 

ЧЕЗ, ЕВН и „Енерго-Про“. ЧЕЗ дава таблично фактурите как изкупува за година назад. 

Вместо 20% си прави свой микс, като изкупува 34% по най-ниската цена от „АЕЦ 

Козлодуй“. Когато във Вашия микс ВЕИ-тата са 16%, той от слънчевите панели изкупува 

7-8%, а от другия 2-3%, т.е. той реализира една голяма печалба. Това съм Ви го изпратил. 

Вие не сте го коментирали. Тях ги няма тук… Да ги санкционирате… Как може? Това е 

далавера! Другата далавера е студеният резерв. Наскоро го научихме. Няма го тук 

Министерство на енергетиката. Как беше решено студеният резерв да се продава на търг? 

Сега „ТЕЦ Варна“ го купи ДПС-то, Ахмед Доган, и ще се прави печалба. Студеният 

резерв, който не знае, но мисля, че всички знаят, нищо не произвежда, но се плаща все 

едно, че произвеждаш непрекъснато. Другият въпрос. Това Вие трябва да го знаете и 

министерството, за да упражните контрол на тази енергия на „ АЕЦ Козлодуй“ от 20% до 

80%, която не участва в микса. Казах Ви, че една част се хвана, че купува ЧЕЗ, но по-

голямата част се продава от частни компании, които печелят за сметка на целия български 

народ и на бизнеса. Едната беше фирмата на жената на Георги Кадиев, също и други 

фирми. Как „АЕЦ Козлодуй“ продава този остатък от 80%? От генерална дирекция 

„Енергетика“ сте задължени (още от 2014 г. е писмото до вас и два пъти съм Ви го 

изпращал) да одобрите индивидуални договори по т. нар. енергийна директива. Такъв 

примерен индивидуален договор е на вестника на Европейския съюз, който трябва да 

сверите с Комисията за защита на потребителите, в закона, който е предвидено тя да 

провери неправомерни клаузи. Кога Вие ще изработите такъв договор? Кога ще се 

продава електрическата енергия с индивидуални договори? Защо Вие продължавате? Там 

е казано в това писмо и Вие го имате… няколко пъти Ви го изпращам… Изрично е казано, 

че Общите условия са към индивидуалните договори, както мобилните оператори – 

Общите условия са към индивидуалните договори. Ако не искаш – не подписваш.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря, инж. Винаров! Г-н Христов, Вие ли ще вземете думата? Заповядайте! 

 

Георги Христов – представител на ДНЕС: 

Ние сме дали един много подробен анализ на този сектор. Сега няма да повтарям 

нищо от това. Само ще отбележа две-три неща. Първото, което ще кажа е, че е пълна 

анархия в електроснабдяването, въобще в сектора. Първата забележка, която ще кажа е, че 

нашите цени, които се определят в България въобще не отговарят и не са синхронизирани 

с Европейската комисия. Аз ще Ви дам подробна информация, защото я следя 

непрекъснато всяка седмица. Първото, което ще кажа. Това, което казах и при 

предишното изказване е, че трябва да се спре всяко разглеждане на ценообразуване. 

Втората ми забележка е най-после цената на електрическата енергия да стане 

еднокомпонентна. Десет добавки! Още Маркс е дал определение на цена – превърната 

форма на стойността. Какви добавки към цена? Там пет добавки са с технологичен 

характер и пет добавки са с волунтаристичен. Всички тези добавки са в тежест на 
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потребителите на топлинна енергия. Ние държим в бъдеще тези добавки да отпаднат и 

цената на електроенергията да бъде еднокомпонентна. Второ. Кога най-после НЕК ще се 

извади от състоянието на бунище на всички отпадъци в електроенергийната система? В 

това число са Мариците 1 и 3. Навремето, когато Боян Боев беше председател и другите 

членове на Комисията, ние си синхронизирахме усилията и дадохме запитване в 

Европейската комисия. След като те направиха тази голяма „вреда“ на държавата, бяха 

сменени с Вас. Питаме къде са документите и резултатите от предложението до 

Европейската комисия, че това не е държавна помощ и най-после трябва да бъдат 

преразгледани договорите с Мариците 1 и 3. Това са договори, които първо ги подписа 

един човек, който сега се прави на научен работник. Те са абсолютно неравноправни. 

Дори нещо повече: НЕК (като страна по този договор) вече не е тази НЕК, която беше 

тогава. Затова ние искаме тази информация най-после да я получим и не да я получим ей 

така, а да седнем и да се разберем, като си синхронизираме усилията най-после този 

въпрос, който е един от фундаменталните в страната, да бъде решен. Винаров е много 

прав в това, което каза. Отчитането на електроенергията става при много големи 

нарушения. Ние имаме при нас колкото искате. Ще ви дам само два. В Ботунец отидохме 

с една служителка от Военномедицинската академия. Отидохме и видяхме с очите си как е 

превъртян уредът, като нощната тарифа е обратно спрямо предишния отчет. В Поморие 

също ходихме и видяхме как таблото е под СОТ, но собственичката е обвинена, че тя е 

манипулирала уреда. Манипулирането на уредите вече става дистанционно или с тия 

уредчета. ЧЕЗ дори създаде и център. Затова най-после трябва да се направи нещо по този 

въпрос, за да може хората да са спокойни и да може наистина това, което им се отчита да е 

точно. Г-н Винаров засегна и въпросите за износа. Трябва да Ви кажа, че в износа е 

пълна… Дори не знам как да го определя… Всички изнасят и никой не внася в държавата 

нищо. Затова ние навремето предложихме, но Делян Добрев го деформира, да се направи 

този Фонд, но не по този начин, както е сега, а от износ, от курсови разлики и от други 

неща, които сме изредили. Те взеха, че го направиха по точно обратния начин. Стига 

толкова с този износ и с тия манипулации! Трябва да Ви кажа, че електроенергията, която 

ние изнасяме за Турция и за Гърция те е препродават на Италия и на други на много по-

добри цени. Докога това няма да влиза в държавата? Затова ние непрекъснато следим 

какво става в ЕСО – отчет, групите, вътрешно потребление, борсата и т.н. Трябва да Ви 

кажа, че това е анархия. Най-после трябва да се сложи в ред и не да се сложи ред с 

насилие, а да се направи така, че с определянето на цените и правилата да може наистина 

да има ред, който е в полза на потребителите.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Христов. Има ли други желаещи да вземат думата?  

 

Огнян Винаров – представител на Граждански контрол: 

Ако позволите на г-н Червенкондев да поставя един въпрос… 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Поставете го. 

 

Огнян Винаров – представител на Граждански контрол: 

Имаше предложение износителите на внасят и те 5% във Вашия Фонд. Осъществи 

ли се това, защото сега само производителите внасят?  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Последователно ще дам думата на г-н Червенкондев, защото има конкретен въпрос 

към него, след това на работната група, ако има желание за изказване. Заповядайте, г-н 

Червенкондев! 
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Деян Червенкондев - председател на УС на Фонд „Сигурност на 

електроенергийната система“: 

Уважаеми инж. Винаров, износителите не внасят 5%, тъй като, ако те закупуват 

тази енергия от производителите в България и ще стане двойно облагане, ако и те заплатят 

5%. Производителите внасят 5% и ако износителите внесат 5%, ще станат 10% върху 

произведената енергия. За разлика от това, вносителите, които внасят енергия в страната и 

я реализират на местния пазар, внасят 5% във Фонда, за да има равнопоставеност на 

всички икономически субекти, които участват в електроенергийния пазар и които ползват 

електроенергийната система.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Червенкондев. Обръщам се към работната група. Имате ли 

желание за коментари и отговори на някои от въпросите?  

 

П. Младеновски: 

Повечето поставени въпроси от изказалите се нямаха връзка с изготвения доклад, 

но все пак искам да отговоря на г-н Винаров, тъй като той обвини Комисията, че 

енергийните дружества не присъстват тук, защото са доволни от ценовото решение. Не е 

така, г-н Винаров. Те просто не са поканени, тъй като цената „задължение към 

обществото“ се прилага от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. Поради 

тази причина Фондът е единственото енергийно дружество, което е поканено на това 

открито заседание. Процедурата предполага и обществено обсъждане на проект на 

решение, който ще бъде приет по-късно от Комисията. Там са свободни всички, 

включително и Вие, да изкажете Вашето становище по доклада. Всеки път се коментира 

едно и също за микса на ЧЕЗ, как продава „АЕЦ Козлодуй“. Множество пъти съм 

отговарял на този въпрос, включително и във Вашето предаване, когато го имахте по 

телевизия СКАТ. ЧЕЗ не купува директно от производителите, така че ЧЕЗ няма как да си 

направи свой собствен микс. ЧЕЗ закупува енергията от Националната електрическа 

компания. Ясно е как се продава останалата енергия от „АЕЦ Козлодуй“. Вижте 

разпоредбата на чл. 100 от закона. Всеки производител е длъжен да продава своята 

енергия на борсата. През борсата се продава всичко от „АЕЦ Козлодуй“, което не е 

определено като квота от Комисията за регулиран пазар.  

 

Георги Христов – представител на ДНЕС: 

Ще Ви дам едно писмо на ЧЕЗ, което е отправено до потребителите, за да видите 

какво пише в него и къде е истината.  

 

Огнян Винаров – представител на Граждански контрол: 

Това е точно това, което аз казах… 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Колеги от Комисията, имате ли Вие изказвания? Не. Преди да закрия заседанието 

обявявам, че срокът за представяне на становищата, който е определен от КЕВР с решение 

от 19.09.2018 г., е 27.09.2018 г. до 17:00 часа. Насрочвам закрито заседание на Комисията 

на 01.10.2018 г. от 13:30 часа за приемане на проект на решение. През месец октомври 

проектът на решение ще бъде подложен на обществено обсъждане и накрая ще завършим 

в окончателно взимане на решение. Благодаря Ви за участието! Благодаря и на всички, 

които уважиха 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 
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Р Е Ш И : 

 

Насрочва закрито заседание на 01.10.2018 г. от 13:30 ч. за вземане на решение 

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

на природния газ от 01.10.2018 г. 

 

 
Приложения: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-03-17-43/19.09.2018 г. до Фонд 

„Сигурност на електроенергийната система“. 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 (Р. Осман) 

 

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

 (А. Йорданов) 

 

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

 (В. Владимиров) 

 

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

 (Г. Златев) 

          Р. ТОТКОВА 

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

 (Е. Харитонова) 

 

 

 

 
Протоколирал: 

 (Н. Косев - главен експерт) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


