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П Р О Т О К О Л 

 

№ 266 

 
София, 10.12.2020 година 

 

Днес, 10.12.2020 г. от 10:01 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за 

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

Добрев – за председател, съгласно Заповед №З-ОК-58/09.12.2020 г. 

 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Александър Йорданов, 

Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка 

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

  

 На заседанието присъстваха Р. Тахир – началник на отдел „Цени, лицензии и 

пазари – природен газ“ и М. Трифонов – началник на отдел „Цени и лицензии: 

електрически мрежи, търговия и пазари“. 

 

Г. Добрев каза, че съгласно заповед от 09.12.2020 г. ще замества председателя Ив. 

Н. Иванов на 10.12.2020 г. и 11.12.2020 г., поради което се налага и да води закритото 

заседание. Председателстващият установи, че има кворум и каза, че предстоят две 

редовни заседания на Комисията за енергийно и водно регулиране - в пълен състав и в 

специализиран състав „Енергетика“. Г. Добрев запита дали има предложения за промяна 

на дневния ред. 

 

Г.Добрев установи, че няма възражения по проекта за дневен ред и няма други 

предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието, което протече 

при следния 

  

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклад с вх. №  Е-Дк-1007 от 07.12.2020 г. относно определяне на 

коефициентите за обслужване на дейността по сектори – пренос и разпределение на 

електрическа енергия, пренос на топлинна енергия и разпределение на природен газ за 

2021 г. 

Работна група: Пламен Младеновски, Агапина Иванова, Ремзия Тахир, Ивайло 

Александров, Милен Трифонов, Ана Иванова, Грета Дечева, Петя Андонова  
 

 

По т.1. Комисията разгледа доклад с вх. №  Е-Дк-1007 от 07.12.2020 г. относно 

определяне на коефициентите за обслужване на дейността по сектори – пренос и 

разпределение на електрическа енергия, пренос на топлинна енергия и 

разпределение на природен газ за 2021 г. 
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Съгласно чл. 117, ал. 8 от Закона за енергетиката (ЗЕ) собствениците на 

електрически уредби и съоръжения при техническа възможност и свободен капацитет 

предоставят ползването им на оператора на електропреносната мрежа, съответно на 

оператора на електроразпределителна мрежа, за целите на преобразуването и преноса на 

електрическа енергия до други клиенти. Съгласно чл. 138, ал. 3 от ЗЕ присъединените към 

топлопреносната мрежа клиенти са длъжни да предоставят достъп на топлопреносното 

предприятие, през собствените си съоръжения за целите на преноса на топлинна енергия 

до други клиенти на територията, определена в лицензията. Съгласно чл. 197, ал. 9 от ЗЕ 

присъединените към газопреносната мрежа клиенти при техническа възможност и 

свободен капацитет предоставят ползването на собствените си съоръжения на съответния 

оператор на газоразпределителна мрежа, за целите на разпределението на природен газ до 

други клиенти на територията, определена в лицензията. Ползването на съоръженията се 

предоставя след сключване на договор по цена, определена по методика, одобрена от 

Комисията. 

С решение по протокол № 27 от 04.02.2008 г., т. 12 Държавната комисия за 

енергийно и водно регулиране, с ново наименование Комисия за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР, Комисията) на основание чл. 117, ал. 8, чл. 138, ал. 3 и чл. 197, ал. 9 от 

ЗЕ е приела Методика за определяне на цените за предоставен достъп на преносно или 

разпределително предприятие от потребители през собствените им уредби и/или 

съоръжения до други потребители за целите на преобразуването и преноса на 

електрическа енергия, на преноса на топлинна енергия и на преноса на природен газ 

(Методиката). 

Съгласно т. 8 от Методиката, за целите на изчисляването на цената за достъп, КЕВР 

определя коефициенти на обслужване за дейността по сектори – пренос и разпределение 

на електрическа енергия, пренос на топлинна енергия и разпределение на природен газ.  

За целите на изчисляването на цената за достъп се определя коефициент, 

специфичен за всяка една от дейностите в сектор Енергетика. Коефициентът се изчислява 

по следната формула: 

 
 

където: 

 Рi е общи постоянни разходи на лицензираните предприятия i-тия сектор, лв.; 

 ДМАi е общата стойност на дълготрайните материални активи на лицензираните 

предприятия в i-тия сектор, лв.; 

 i е индекс на секторите: пренос и разпределение на електрическа енергия, пренос 

на топлинна енергия, разпределение на природен газ. 

Коефициентите за обслужване на дейностите пренос и разпределение на 

електрическа енергия, пренос на топлинна енергия и разпределение на природен газ за 

2020 г. са изчислени съгласно т. 8.1. и т. 8.2. от Методиката, като отношение между 

утвърдените от Комисията: общи постоянни разходи и балансовите стойности на 

дълготрайните материални активи (ДМА), включени в регулаторната база на активите, 

като елемент от утвърдените цени за съответния сектор. 

Общо за дейностите пренос и разпределение на електрическа енергия, стойността 

на ДМА се повишава от 3 100 766 хил. лв. за 2019 г. на  3 138 884 хил. лв. за 2020 г., а 

стойността на условно-постоянните разходи се увеличава от 690 465  хил. лв. през 2019 г. 

на 718 202  хил. лв. за 2020 г. 

В резултат, коефициентът за обслужване на дейността пренос и разпределение на 

електрическа енергия за 2021 г. се изменя от 0,22 за 2020 г., на 0,23 за 2021 г. 

Стойността на ДМА за дейността „пренос на топлинна енергия“ е увеличена през 

2020 г. на 361 928 хил. лв. спрямо 351 367 хил. лв. за 2019 г., като сумата на условно-

постоянните разходи също е увеличена през 2020г. на 66 947 хил. лв. спрямо 61 277 хил. 

лв. за 2019 г. 
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В резултат коефициентът за обслужване на дейността „пренос на топлинна 

енергия“ се изменя от 0,17 за 2020 г. на 0,18 за 2021 г. 

Стойността на ДМА на газоразпределителните дружества за дейността 

„разпределение на природен газ” нараства от 437 697 хил. лв. през 2019 г. на 568 580 хил. 

лв. за 2020 г., сумата на условно-постоянните разходи се увеличава от 63 649 хил. лв. през 

2019 г. на 71 925 хил. лв. за 2020 г. 

В резултат коефициентът за обслужване на дейността „разпределение на природен 

газ” се изменя от 0,15 за 2020 г. на 0,13 за 2021 г. 

  

 Изказвания по т.1.: 

            Докладва М. Трифонов. Съгласно разпоредбите на Закона за енергетиката 

собствениците на електрически уредби и съоръжения, както и присъединените към 

топлопреносната мрежа клиенти и присъединените към газопреносната мрежа клиенти 

при техническа възможност и свободен капацитет предоставят ползването на собствените 

си съоръжения за целите на разпределението на електрическа, топлинна енергия и на 

природен газ. С решение по протокол № 27 от 04.02.2008 г., Комисията на основание чл. 

117, ал. 8, чл. 138, ал. 3 и чл. 197, ал. 9 от ЗЕ е приела Методика за определяне на цените 

за предоставен достъп на преносно или разпределително предприятие от потребители през 

собствените им уредби и/или съоръжения до други потребители за целите на 

преобразуването и преноса на електрическа енергия, на преноса на топлинна енергия и на 

преноса на природен газ. Съгласно т. 8 от Методиката, за целите на изчисляването на 

цената за достъп, КЕВР определя коефициенти на обслужване за дейността по сектори – 

пренос и разпределение на електрическа енергия, пренос на топлинна енергия и 

разпределение на природен газ. Коефициентите са резултат на съотношението между 

общите постоянни разходи и общата стойност на дълготрайните материални активи на 

лицензираните дружуства. В резултат на направените изчисления, коефициентът за 

обслужване на дейността пренос и разпределение на електрическа енергия се изменя за 

2021 г. от 0,22 за 2020 г. на 0,23 за 2021 г. Коефициентът за обслужване на дейността 

„пренос на топлинна енергия“ се изменя от 0,17 за 2020 г. на 0,18 за 2021 г. Коефициентът 

за обслужване на дейността „разпределение на природен газ” се изменя от 0,15 за 2020 г. 

на 0,13 за 2021 г. 

Предвид гореизложеното и на основание т. 9 от Методиката за определяне на 

цените за предоставен достъп на преносно или разпределително предприятие от 

потребители през собствените им уредби и/или съоръжения до други потребители за 

целите на преобразуването и преноса на електрическа енергия, на преноса на топлинна 

енергия и на преноса на природен газ, работната група предлага на  Комисията да обсъди 

и вземе следните решения: 

 1.  Да приеме настоящия доклад; 

 2. Да определи, считано от 01.01.2021 г., коефициенти на обслужване за 

дейността по-сектори, както следва: 

 пренос и разпределение на електрическа енергия – 0,23;  

 пренос на топлинна енергия – 0,18; 

 разпределение на природен газ – 0,13. 

 3. Определените коефициенти по т. 2 да бъдат публикувани на интернет 

страницата на Комисията. 

 От страна на членовете на Комисията нямаше други въпроси и коментари по 

доклада.  

 

Предвид гореизложеното и на основание т. 9 от Методиката за определяне на 

цените за предоставен достъп на преносно или разпределително предприятие от 

потребители през собствените им уредби и/или съоръжения до други потребители за 

целите на преобразуването и преноса на електрическа енергия, на преноса на топлинна 

енергия и на преноса на природен газ,  
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КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

1. Приема доклад с вх. №  Е-Дк-1007 от 07.12.2020 г. относно определяне на 

коефициентите за обслужване на дейността по сектори – пренос и разпределение на 

електрическа енергия, пренос на топлинна енергия и разпределение на природен газ за 

2021 г. 

         2. Определя, считано от 01.01.2021 г., коефициенти на обслужване за дейността по-

сектори, както следва: 

 пренос и разпределение на електрическа енергия – 0,23;  

 пренос на топлинна енергия – 0,18; 

 разпределение на природен газ – 0,13. 

         3. Определените коефициенти по т. 2 да бъдат публикувани на интернет страницата 

на Комисията. 

 

В заседанието по точка първа участват членовете на Комисията Георги Добрев, 

Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър 

Кочков, Пенка Трендафилова. 

Решението е взето със седем гласа „за” (Георги Добрев - за, Александър Йорданов 

- за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за, Димитър 

Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които четири гласа (Александър Йорданов, 

Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със 

стаж в енергетиката. 

 
Приложения: 

1. Доклад с вх. №  Е-Дк-1007 от 07.12.2020 г. относно определяне на коефициентите за 

обслужване на дейността по сектори – пренос и разпределение на електрическа енергия, пренос на 

топлинна енергия и разпределение на природен газ за 2021 г. 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

.................................................                                                            ГЕОРГИ ДОБРЕВ 

 (А. Йорданов)   

   (Съгласно Заповед № 3-ОХ-58/09.12.2020 г. ) 

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

 (В. Владимиров) 

  

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

 (Г. Златев) 

 

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

 (Е. Харитонова) 

          Р. ТОТКОВА 

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

 (Д. Кочков) 

 

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

 (П. Трендафилова) 

 
Протоколирал: 

 (И. Зашева - главен експерт) 


