
   

 

 

София 1000, бул. „Княз 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 

 

№ 103 

 
София, 21.04.2022 година 

 

Днес, 21.04.2022 г. от 10:00 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за 

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

Голубарев – член на Комисията.  
 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Димитър Кочков и Пенка 

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

  

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

експерти на КЕВР. 

 

Г-н Благой Голубарев съобщи, че закрито заседание на Комисията за енергийно и 

водно регулиране в пълен състав ще бъде ръководено от него поради служебен 

ангажимент на председателя. 

 

Председателстващият Благой Голубарев установи, че няма възражения по проекта 

за дневен ред и няма други предложения, както и няма правни пречки за провеждане на 

заседанието. Дневният ред е приет с три гласа „за” (Благой Голубарев – за, Димитър 

Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които един глас (Благой Голубарев) на член на 

Комисията със стаж в енергетиката и два гласа (Димитър Кочков и Пенка Трендафилова) 

на членове на Комисията със стаж във В и К сектора. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклад с вх. № Е-Дк-335 от 20.04.2022 г. относно конституционно дело №4 от 

2022 г. 

Докладват: Елена Маринова, Ваня Василева 

 

По т.1. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-335 от 20.04.2022 г. относно 

конституционно дело №4 от 2022 г. 

 

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило 

писмо с вх. № О-08-20-1 от 22.03.2022 г. от председателя на Конституционния съд на Р 

България (КС) относно образувано конституционно дело № 4 от 2022 г., по искане на 

петдесет и девет народни представители от 47-то Народно събрание за установяване на 

противоконституционност на Решение на Народното събрание от 9 февруари 2022 г. за 

избиране на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране (обн., ДВ, бр. 13 

от 2022 г., Решението на НС). С Определение от 22 март 2022 г. на КС (Определението) 

като заинтересувана институция по к.д. № 4 от 2022 г. е конституиран председателя на 
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КЕВР, като е дадена възможност за представяне на становище в 30-дневен срок.  

Видно от Определението и мотивите на искането, вносителите твърдят нарушение 

на принципа на правовата държава, прогласен в чл. 4, ал. 1 от Конституцията на 

Република България (КРБ) и на разпоредбата на чл. 4, ал. 3 от КРБ, в която е прогласено 

задължението на България да участва в изграждането и развитието на Европейския съюз. 

В тази връзка, се сочат съображения, че изборът не е в съответствие с правилата, приети с 

Решение на Народното събрание от 21.01.2022 г. за приемане на Процедурни правила за 

условията и реда за предлагане на председател и един член на Комисията за енергийно и 

водно регулиране, представяне, публично оповестяване на документите и изслушване в 

Комисията по енергетика, както и процедурата за избор от Народното събрание и че 

избраният председател на КЕВР не отговаря на изискването за професионален стаж за 

заемане на длъжността. 

Предвид горното, е изготвен проект на становище на председателя на КЕВР по к.д. 

№ 4 от 2022 г., в което са обсъдени всички наведени от вносителите твърдения за 

противоконституционност на Решението на НС. В тази връзка е извършено всестранно 

проучване на фактите от значение за случая и за правилното решаване на делото, въз 

основа на което са изложени подробни аргументи от фактическа и правна страна за липса 

на основания за обявяване на Решението на НС за противоконституционно.  

 

 Изказвания по т.1.: 

 Докладва Е. Маринова. Постъпило е писмо от Конституционния съд на Р България, 

касаещо образувано конституционно дело №4 от 2022 г., което конституционно дело е 

образувано по искане на 59 народни представители от 47 Народно събрание за 

установяване на противоконституционност на решението на Народното събрание от 

09.02.2022 г. за избиране на председател на КЕВР. Конституционният съд е уведомил 

Комисията за негово определение от 22.03.2022 г., с което като заинтересована 

институция по конституционно дело №4 от 2022 г. е конституиран председателят на 

КЕВР, като е дадена възможност за представяне на становище в тридесетдневен срок. 

Видно от вносителите на искането, както и от определението на конституционния съд, 

основните нарушения, които се твърдят, са нарушения на чл.4, ал.1 и ал.3 от 

Конституцията на Р България, където се съдържат прогласените от Конституцията 

принципи за правовост на държавата, политически плурализъм и принципът за 

равнопоставеност. Твърдят се и нарушения на разпоредби от Директивите за общите 

правила на газовия и на пазара на електрическа енергия. С оглед твърденията в искането 

на вносителите, както и предвид изисканото от Конституционния съд становище, е 

изготвен проект на становище по конституционно дело №4 от 2022 г., в което са обсъдени 

всички наведени от вносителите твърдения за противоконституционност на решението на 

Народното събрание, като в тази връзка е извършено всестранно проучване на фактите от 

значение за случая и за правилното решаване на делото, въз основа на което са изложени 

подробни аргументи от фактическа и правна страна за липса на основания за обявяване на 

решението на Народното събрание за противоконституционно. По тези причини, както и 

предвид обществената значимост на конституционното дело с оглед неговия изход, и на 

основание чл.5, ал.3, предложение второ от Правилника за дейността на Комисията за 

енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, работната група предлага 

Комисията да обсъди следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад; 

2. Да приеме аргументацията в становището във връзка с конституционно дело 

№4 от 2022 г. 

 

Председателстващият Б. Голубарев установи, че няма изказвания и подложи на 

гласуване проекта на решение. 
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Във връзка с гореизложеното, предвид обществената значимост на 

конституционното дело с оглед неговия изход и на основание чл. 5, ал. 3, предл. второ от 

Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната 

администрация, Комисията  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема доклад относно конституционно дело №4 от 2022 г. 

2. Приема аргументацията в становището във връзка с конституционно дело №4 от 

2022 г. 

 

В заседанието по точка първа участват членовете на Комисията Благой Голубарев, 

Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с три гласа „за” (Благой Голубарев  – за, Димитър Кочков - за и 

Пенка Трендафилова – за), от които един глас (Благой Голубарев) на член на Комисията 

със стаж в енергетиката. 
 

 

Приложения: 

1. Доклад с вх. № Е-Дк-335 от 20.04.2022 г. относно конституционно дело №4 от 

2022 г. 

 
 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ: служебен ангажимент 

 

       

.................................................                   СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ 

 Б. Голубарев 

 

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

 Д. Кочков 

          Р. ТОТКОВА 

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

 П. Трендафилова 

 

 

 

 

 
Протоколирал: 

 А. Фикова - главен експерт 


