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София, 28.04.2022 година 

 

 

Днес, 28.04.2022 г. от 10:10 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за 

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

председателя Станислав Тодоров.  

 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Александър Йорданов, 

Благой Голубарев, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова 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“, Б. Балабанов – началник на отдел „Контрол и решаване на спорове в  

електроенергетиката и топлоенергетиката“, И. Александров – началник на отдел „Цени 

и лицензии: електропроизводство, ВКП на електрическа и топлинна енергия“ и 

експерти на КЕВР. 

 

Председателят С. Тодоров установи, че няма възражения по проекта за дневен 

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

заседанието. Дневният ред е приет с пет гласа „за” (Станислав Тодоров - за, 

Александър Йорданов - за, Благой Голубарев – за, Димитър Кочков - за и Пенка 

Трендафилова – за), от които два гласа (Александър Йорданов и Благой Голубарев) на 

членове 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. 

 

Заседанието протече при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклад с вх. № Е-Дк-337 от 27.04.2022 г. относно назначаване на заместник 

изпълнителен директор на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД. 

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Милен Трифонов, 

Юлиан Стоянов, Силвия Петрова, Радостина Методиева 

 

2. Доклад с вх. № Е-Дк-336 от 27.04.2022 г. относно извънредна проверка в 

„Топлофикация-Перник“ АД. 

Работна група: Боян Паунов, Дора Томова, Камелия Кирий, Сава Цеков 
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По т.1. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-337 от 27.04.2022 г. относно 

назначаване на заместник изпълнителен директор на „Електроенергиен системен 

оператор“ ЕАД. 

 

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

писмо с вх. № Е-13-14-43 от 13.04.2022 г. от изпълнителния директор на 

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД), с което Комисията е 

уведомена за промяна в организационно-управленската структура на дружеството – 

създаване на длъжност „заместник изпълнителен директор“, при условията на 

алтернативност  е уведомена по реда на чл. 81д, ал. 3 във връзка с ал. 9 от Закона за 

енергетиката (ЗЕ) за лицето, заемащо длъжността „заместник изпълнителен директор“. 

С писмо с изх. № Е-13-41-43 от 20.04.2022 г. от ЕСО ЕАД е изискана допълнителна 

информация, която е представена с писмо с вх. № Е-13-41-43 от 21.04.2022 г.  

Въз основа на предоставените данни и документи от ЕСО ЕАД и 

извършеното проучване се установи следното: 

ЕСО ЕАД е еднолично акционерно дружество, вписано в Търговския регистър 

на Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието с ЕИК 175201304. 

Едноличен собственик на капитала на дружеството е „Български енергиен холдинг“ 

ЕАД (БЕХ ЕАД). Едноличен собственик на капитала на БЕХ ЕАД е българската 

държава, като правата на собственика се упражняват от министъра на енергетиката. 

ЕСО ЕАД е с двустепенна система на управление - Управителен съвет и Надзорен 

съвет. 

ЕСО ЕАД е част от вертикално интегрираното предприятие по смисъла на § 1, т. 

3а, б. „а“ от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗЕ – БЕХ ЕАД. 

С Решение № С-5 от 30.07.2015 г. и Решение № С-7 от 05.11.2015 г. на КЕВР 

ЕСО  ЕАД е сертифицирано като и определено за независим преносен оператор (НПО) 

на електропреносната система на Република България. Решението за определяне на 

оператора е нотифицирано на Европейската комисия и е публикувано в „Официален 

вестник“ на Европейския съюз в брой C 428 от 19 декември 2015 г.  

С  писмо с вх. № Е-13-14-43 от 13.04.2022 г. ЕСО ЕАД е посочило, че с решение 

по Протокол № 19 от 06.04.2022 г., по т. 11, Управителният съвет на дружеството е 

приел извършването на промяна в организационната и управленска структура на ЕСО 

ЕАД, както следва: Създава се длъжност „заместник изпълнителен директор“ на пряко 

подчинение на изпълнителния директор. На пряко подчинение на заместник 

изпълнителния директор е длъжността „главен инженер“. Заместник изпълнителният 

директор осъществява ръководството на главния инженер на ЕСО ЕАД, респективно 

общото методическо ръководство и координацията на дейността на дирекции „Пренос 

на електрическа енергия“, „Измерване и информационни и комуникационни 

технологии“ и „Инвестиции“, управления „Административно обслужване“, 

„Обществени поръчки“, „Логистика“ и „Активи на преносната мрежа“, както и отдел 

„Контрол на експлоатацията, здравословни и безопасни условия на труд“. С решение по 

Протокол № 20 от 06.04.2022 г., по т. 1, Надзорният съвет на ЕСО ЕАД е одобрил 

решението на Управителния съвет на дружеството. 

ЕСО ЕАД е посочило, също, че по силата на чл. 81д, ал. 9 от ЗЕ част от 

разпоредбите относно гарантиране на независимостта на преносния оператор от 

другите части на вертикалното интегрирано предприятие (ВИП) се прилагат и по 

отношение на лицата, които докладват директно на членовете на Управителния съвет 

на ЕСО ЕАД по въпроси, свързани с експлоатацията, поддръжката и развитието на 

мрежата. Според ЕСО ЕАД, обаче, за да се приложат тези разпоредби по отношение на 

лица в трудово правоотношение с оператора на електропреносната мрежа следва да са 

налице две кумулативни условия – съответното лице да докладва директно на 

членовете на Управителния съвет на ЕСО ЕАД и трудовите му функции, респективно 

въпросите, по които следва да докладва, да са свързани с експлоатацията, поддръжката 
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и развитието на мрежата. В тази връзка, ЕСО ЕАД посочва, че заместник 

изпълнителният директор ще бъде назначен на трудов договор на директна йерархична 

подчиненост на изпълнителния директор и преките му трудови задължения ще бъдат 

свързани с въпроси, касаещи експлоатацията, поддръжката и развитието на мрежата. 

Поради това, според дружеството заместник изпълнителният директор не докладва на 

изпълнителния директор в качеството му на член на Управителния съвет, а поради 

йерархичната субординация и обстоятелството, че изпълнителният член на 

Управителния съвет е негов работодател. По тази причина ЕСО ЕАД счита, че в случая 

чл. 81д, ал. 9 от ЗЕ би намерил приложение, ако заместник изпълнителният директор е 

задължен да докладва на всички или на всеки един от членовете на Управителния 

съвет. 

На следващо място, при условията на алтернативност ЕСО ЕАД уведомява 

КЕВР по реда на чл. 81д, ал. 3 във връзка с ал. 9 от ЗЕ за назначаването на Антон 

Йорданов Адамов за заместник изпълнителен директор на ЕСО ЕАД.   

Съгласно чл. 81д, ал. 9 от ЗЕ изискванията за независимост се прилагат и по 

отношение на лицата, които докладват директно на членовете на Управителния съвет 

на независимия преносен оператор, по въпроси, свързани с експлоатацията, 

поддръжката и развитието на мрежата. Следователно, важността на дейността, която 

това лице извършва, а именно: да докладва по въпроси, свързани с експлоатацията, 

поддръжката и развитието на мрежата, обуславят необходимостта от прилагане на 

критериите за независимост по отношение на това лице, като е ирелевантно дали 

същото докладва на членовете на Управителния съвет, заедно или поотделно.  Това е и 

в съответствие с разбирането на Европейската комисия, изразени в процедурата за 

сертифициране на ЕСО ЕАД като НПО, а именно: „Комисията подчертава, че 

директива за електроенергията нарочно отнася изискванията за независимост не само 

към членовете на управителните съвети, но и към изпълнителното ръководство и 

лицата, които докладват на ръководството. Лицата, отговарящи за изпълнението на 

основните дейности на ОПС, а именно поддръжката, експлоатацията и развитието на 

системата, попадат в тази категория.“.  В този смисъл, не са основателни изложените от 

ЕСО ЕАД аргументи. 

Съгласно представената длъжностна характеристика за длъжността „заместник 

изпълнителен директор“, същият подпомага изпълнителния директор при изпълнение 

на стратегически задачи във връзка с поддръжката, експлоатацията и развитието на 

мрежата и го замества в съответствие с предоставените му пълномощия. В тази връзка, 

заместник изпълнителния директор се явява лице, за което предвид разпоредбата на чл. 

81д, ал. 9 от ЗЕ са приложими изискванията за независимост по чл. 81д, ал. 5 и ал. 6, 

изр. 1 от ЗЕ. 

Съгласно чл. 81д, ал. 5 от ЗЕ лицата, които докладват директно на членовете на 

Управителния съвет на НПО: не заемат професионален пост или отговорна длъжност, 

нямат икономически интереси или делови отношения, пряко или непряко, с която и да е 

друга част от вертикално интегрираното предприятие или с негови акционери, 

притежаващи контролен пакет от акции; нямат интереси или не получават финансови 

облаги, пряко или непряко, от която и да е част от вертикално интегрираното 

предприятие; получават възнаграждение, което не зависи от дейностите или 

резултатите на вертикално интегрираното предприятие, различни от тези на оператора 

на преносна мрежа. По аргумент от чл. 81д, ал. 6, изр. първо от ЗЕ, лицето, което 

докладва директно на членовете на Управителния съвет на НПО следва в срок от три 

години преди назначаването му да не е заемало професионален пост или отговорна 

длъжност, да не е имало интереси или делови отношения, пряко или непряко, с 

вертикално интегрираното предприятие или с която и да е част от него, различна от 

оператора на преносната мрежа, или с негови акционери, притежаващи контролен 

пакет от акции.  

За доказване изпълнението на горните изисквания са представени 
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автобиография и декларация от 21.04.2022 г. от Антон Йорданов Адамов по чл. 98, ал. 

2, т. 4 и т. 5 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката декларация, Трудов договор № 730 от 13.04.2022 г., сключен между ЕСО 

ЕАД и Антон Йорданов Адамов (Трудов договор № 730 от 13.04.2022 г., договорът), 

както и длъжностна характеристика за длъжността „заместник изпълнителен директор“ 

и органиграма на дружеството, утвърдени от изпълнителния директор на ЕСО ЕАД. 

Антон Йорданов Адамов е декларирал на 21.04.2022 г., че не заема 

професионален пост или отговорна длъжност, няма икономически интереси или делови 

отношения, пряко или непряко, с която и да е друга част от ВИП или с негови 

акционери, притежаващи контролен пакет от акции; няма интереси или не получава 

финансови облаги, пряко или непряко, от която и да е част от ВИП; получава 

възнаграждение, което не зависи от дейностите или резултатите на ВИП, различни от 

тези на оператора на преносна мрежа, както и три години преди назначаването му не е 

заемал професионален пост или отговорна длъжност, не е имал интереси или делови 

отношения, пряко или непряко, с ВИП или с която и да е част от него, различна от 

оператора на преносната мрежа, или с негови акционери, притежаващи контролен 

пакет от акции. От представената автобиография на Антон Йорданов Адамов се 

установява, че същият през предходните три години не е заемал професионален пост 

или отговорна длъжност в която и да е друга част от вертикално интегрираното 

предприятие или в негови акционери, притежаващи контролен пакет от акции. 

В декларацията от 21.04.2022 г., Антон Йорданов Адамов е посочил, че считано 

от 03.02.2022 г. е избран за член на Съвета на директорите на „Булгаргаз“ ЕАД, 

дружество с едноличен собственик на капитала - БЕХ ЕАД. В тази връзка, следва да се 

има предвид, че в § 1, т. 3а от Допълнителните разпоредби на ЗЕ се съдържат две 

отделни дефиниции на „вертикално интегрирано предприятие“, разграничени, въз 

основа на извършваните дейности в б. „а“ и б. „б“, а именно: електроенергийни 

предприятия, съответно предприятия за природен газ. Следователно, Антон Йорданов 

Адамов не заема професионален пост във ВИП, част от което е ЕСО ЕАД.  

В допълнение, според т. VII.1 от Трудов договор № 730 от 13.04.2022 г., същият 

влиза в сила в срок от 21 дни от уведомяването на КЕВР, в случай че Комисията не 

възрази срещу сключването му, а в хипотеза на мълчаливо съгласие на КЕВР – на 22-

рия ден от уведомяването на Комисията. В случай на изрично съгласие на КЕВР преди 

изтичане на срока по т. VII.1, договорът влиза в сила, считано от деня на уведомяване 

на ЕСО ЕАД за решението на КЕВР (т. VII.2 от Трудов договор № 730 от 13.04.2022 г.). 

Съгласно т. II.1 от договора основната работна заплата на заместник изпълнителния 

директор е в размер на 5 500 лв. Според т. II.5 от договора трудовото възнаграждение 

се формира месечно и се изплаща авансово в текущия, и окончателно в следващия 

месец. Трудов договор № 730 от 13.04.2022 г. е сключен със срок на изпитване шест 

месеца в полза на работодателя, считано от датата на постъпване на служителя на 

работа (т. IV от договора). 

С оглед всичко гореизложено, може да се направи извод, че за Антон Йорданов 

Адамов са изпълнени изискванията, посочени в чл. 81д, ал. 5 и ал. 6, изр. първо от ЗЕ. 

 

 Изказвания по т.1.: 

Докладва Е. Маринова. „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД е сезирало 

Комисията с писмо за промяна в организационно-управленската структура на 

дружеството, която се изразява в създаване на длъжност „заместник изпълнителен 

директор“, като при условията на алтернативност е уведомена по реда на чл. 81д, ал. 3 

във връзка с ал. 9 от Закона за енергетиката за лицето, заемащо длъжността „заместник 

изпълнителен директор“.  

Лицето, което заема тази длъжност, в независимия преносен оператор попада в 

хипотезата на чл. 81д, ал.9 от ЗЕ поради следните аргументи: 

Съгласно тази разпоредба изискванията за независимост се прилагат и по 
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отношение на лицата, които докладват директно на членовете на Управителния съвет 

на независимия преносен оператор, по въпроси, свързани с експлоатацията, 

поддръжката и развитието на мрежата. Следователно, важността на дейността, която 

това лице извършва, а именно: да докладва по тези въпроси, обуславя необходимостта 

от прилагане на критериите за независимост по отношение на това лице, като е 

ирелевантно дали това лице докладва на членовете на Управителния съвет, заедно или 

поотделно. В този смисъл е и разбирането на Европейската комисия, изразено в 

процедурата за сертифициране на ЕСО ЕАД като НПО. В своето становище ЕК 

изразява следното: „подчертава, че директива за електроенергията нарочно отнася 

изискванията за независимост не само към членовете на управителните съвети, но и 

към изпълнителното ръководство и лицата, които докладват на ръководството. 

Лицата, отговарящи за изпълнението на основните дейности на ОПС, а именно 

поддръжката, експлоатацията и развитието на системата, попадат в тази 

категория.“.  

По тези аргументи лицето, което заема длъжността „заместник изпълнителен 

директор“ в ЕСО ЕАД, предвид неговите задължения по длъжностна характеристика, 

следва да бъде преценено дали отговаря на изискванията за независимост в чл. 81д,. ал. 

5 и ал. 6.  

От представените документи в тази връзка – автобиография и декларация от 

21.04.2022 г. е установено, че тези изисквания са изпълнени за лицето Антон Йорданов 

Адамов, който е назначен за заместник изпълнителен директор. Сключеният с него 

трудов договор съдържа клауза, според която той влиза в сила в срок от 21 дни от 

уведомяването на КЕВР, в случай че Комисията не възрази срещу сключването му, т.е. 

в договора има отлагателна хипотеза, касаеща решението на Комисията за преценка по 

разпоредбата, която работната група е споменала. Предвид гореизложеното и на 

основание чл. 81д, ал. 5 и ал. 6, изр. първо във връзка с чл. 81д, ал. 9 от Закона за 

енергетиката, работната група предлага на Комисията да обсъди следните решения: 

1. Да приеме настоящия доклад; 

2. Да приеме протоколно решение, с което да не възразява срещу 

назначаването на Антон Йорданов Адамов като лице, заемащо длъжността 

заместник изпълнителен директор на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД. 

 3. „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД да бъде уведомено за решението  

на КЕВР по т. 2. 

От страна на членовете на работната група нямаше въпроси и коментари по 

доклада.  

 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 81д, ал. 5 и ал. 6, изр. първо във 

връзка с чл. 81д, ал. 9 от Закона за енергетиката, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-337 от 27.04.2022 г. относно назначаване на 

заместник изпълнителен директор на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД. 

2. Не възразява срещу назначаването на Антон Йорданов Адамов като лице, 

заемащо длъжността заместник изпълнителен директор на „Електроенергиен системен 

оператор“ ЕАД. 

 3. „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД да бъде уведомено за решението  

на КЕВР по т. 2. 

 

В заседанието по точка първа участват председателят Станислав Тодоров и 

членовете на Комисията Александър Йорданов, Благой Голубарев, Димитър Кочков, 
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Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с пет гласа „за” (Станислав Тодоров - за, Александър 

Йорданов - за, Благой Голубарев – за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), 

от които два гласа (Александър Йорданов и Благой Голубарев) на членовете 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. 
 

По т.2. Комисията започна разглеждането на доклад с вх. № Е-Дк-336 от 

27.04.2022 г. относно извънредна проверка в „Топлофикация-Перник“ АД. 

 

Изказвания по т.2.: 

Докладва Б. Паунов. В изпълнение на Заповед № З-Е-51/02.03.2022 г. на 

председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране и на основание чл. 21, ал. 

1, т. 44, чл. 75, ал. 2, т.4, чл. 76, ал. 2, ал. 4, и ал. 5, чл. 77, ал. 2, т. 1, чл. 78, и чл. 80 от 

Закона за енергетиката и чл. 10, ал. 1, т. 6 от Правилника за дейността на Комисията за 

енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, във връзка с писмо на г-н 

Кирил Стоев – областен управител на област Перник, относно силно влошено качество 

на топлоснабдяването от страна на „Топлофикация - Перник“ АД, е извършена 

извънредна проверка по документи за изпълнение на условията на издадените от 

Комисията лицензии за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ 

и за дейността „пренос на топлинна енергия“ на територията на град Перник. 

  „Топлофикация – Перник“ АД е една от средните по обем топлофикации с 

инсталирана електрическа мощност 105 MW, обща инсталирана топлинна мощност 244 

MW,  три енергийни парогенератора и три турбогенератора (от които два основни: 4-ти 

и 5-ти, съгласно комплексното разрешително, работят в нормален режим и с основно 

гориво въглища, а 3-ти с основно гориво природен газ, който е само за аварийни 

ситуации). Събраните материали са изобразени в доклада в графичен вид и са относно 

месеците, които са обект на проверката – от 11.10.2021 г. до 18.02.2022 г. Отделно е 

направена проверка относно регистрираните денонощия, в които температурата на 

подавания топлоносител се различава температурни график (25 денонощия).  

 В Комисията са пристигнали и материали от Министерство на енергетиката, 

което също е извършило проверка за този период. Анализираните от КЕВР данни 

съвпадат с тези, които са анализирани от Министерство на енергетиката.  

 За проверявания период влошено качество на топлоподаването е установено в 25 

от общо 141 денонощия с отопление или 17,7%, като през 326 часа от общо 600 часа 

топлоподаването е със занижени стойности спрямо температурния график.  

 Влошеното качество на топлоподаването е в резултат на честите аварии в 

генериращите мощности на топлоизточника ЕК5 – 220 т/ч и ЕК4 – 125 т/ч. 

Непланираното спиране на тези мощности води до преустановяване на производството 

на електрическа енергия и подаване на топлинна енергия по топлопреносната мрежа 

към потребителите в гр. Перник.  

 Дружеството не е предприело достатъчно мерки за ремонт на съществуващите и 

изграждане на нови високоефективни топло и електрогенериращи мощности на 

площадката на топлоизточника.  

Ефективно подобряване на качеството на топлоснабдяването може да се 

постигне чрез пълноценно изпълнение и рационално предвиждане на мероприятията от 

инвестиционната програма по топлопреносната мрежа, а именно: 

- Своевременно установяване и отстраняване на аварийните пробиви в 

топлопреносната мрежа и неплътности в съоръженията на абонатните станции; 

- Подмяна на амортизирани участъци от ТПМ; 

- Подмяна на остарелите АС; 

- Подобряване на изолацията на въздушно положени топлопроводи и участъци на 
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ТПМ в колектори; 

- Ремонт на топлинна изолация в АС; 

- Подмяна на компенсатори и арматура на ТПМ. 

За проверявания период дружеството не е инвестирало никакви средства от 

предвидените в инвестиционната програма за 2021 г. над 1 000 000 лв.  

Неизпълнението на  дейностите по обновяване на топлопреносната мрежа и 

прилагане на съвременни средства за автоматизация в помпените и абонатните станции 

поставят под риск сигурността и непрекъснатостта на топлоснабдяването на клиентите, 

както и енергийната ефективност при преноса на топлинна енергия.   

В резултат на проверката работната група е изготвила Констативен протокол  

№ Т–3 от 18.04.2022 г., с който на основание чл. 80, ал. 4, т. 1 и ал. 5 от Закона за 

енергетиката, на „Топлофикация - Перник“ АД са дадени следните задължителни 

предписания: 

 1. В срок до 20.05.2022 г. да представи в Комисията приета и утвърдена от 

управителния орган Методика за обезщетение на активни в периода клиенти, която 

еднозначно да определя принципа за изчисляване на количеството недоставена 

топлинна енергия с необходимите параметри в съответствие с Показателите за качество 

на топлоснабдяването, приети с Решение № П-3 от 30.06.2004 г. на ДКЕР, 

включително: 

 - показател „2.02“ – спазване на обявените летни и зимни графици на 

температурата в съответствие с приведената външна температура; 

 - показател „3“ – гарантирани параметри на топлоносителя след абонатната 

станция; 

 2. В срок до 30.07.2022 г. да предостави на Комисията: 

- отчет за прилагане на Методиката по т. 1, включително брой на обезщетените 

клиенти по групи, количество на недоставената топлинна енергия с необходимото 

качество, суми за приспадане, начислени по действаща за периода цена на топлинната 

енергия; 

- доказателства, че обезщетението е отразено в съответните фактури на 

клиентите - като количество топлинна енергия и стойност; 

 3. В срок до 01.10.2022 г. да предостави на Комисията списък с допълнителни 

мерки за подобряване на качеството на топлоснабдяването в град Перник за новия 

отоплителен период 2022 г. - 2023 г. 

Констативният протокол е връчен на изпълнителния директор на 

„Топлофикация - Перник“ АД на 18.04.2022 г.  

Проверяваното лице не е упражнило правото си да даде обяснения по 

Констативния протокол в срока, съгласно чл. 9, ал. 3 от Методиката за осъществяване 

на контролните правомощия на Комисията по Закона за енергетиката и ЗРВКУ.  

Предвид гореизложеното и на основание чл. 10, ал. 1 и чл. 11 от Методиката за 

осъществяване на контролните правомощия на Комисията по Закона за енергетиката и 

Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги, работната група 

предлага на КЕВР да вземе  решение, с което да приеме доклада на работната група 

относно проверка, извършена съгласно Заповед № З-Е-51/02.03.2022 г. на председателя 

на КЕВР. 

С. Тодоров благодари на работната група за изготвения доклад и запита 

членовете на Комисията дали имат някакви коментари.  

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  

С. Тодоров каза, че от името на Комисията предлага да се подложи на гласуване 

връщането на доклада на работната група за доизясняване на следните въпроси: каква е 

първопричината за авариите на генериращите мощности; да се провери дали 4-те млн. 

лв., които са изхарчени по инвестиционна програма относно топлогенераторите са 

извършени за аварийни или годишни планови ремонти. В т. 3 от предписанията към 

„Топлофикация-Перник“ АД да бъдат включени следните четири точки: 
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1. Да се изготви анализ за първопричините за авариите по топлогенератори 4 и 

5 за отоплителния сезон 2021 – 2022 г. и предоставяне на анализа като доклад до 

Комисията (срок на изпълнение – един месец след връчване на задължителните 

предписания); 

2. Да се изготви план-график за ремонти дейности, които да отстранят 

първопричините за авариите по генериращите мощности, който да бъде представен 

на Комисията в срок от два месеца след връчване на решението/предписанието.  

3. „Топлофикация-Перник“ АД да предвиди в инвестиционната програма за 

2022 г. средства за извършване на дейностите по т. 2.  

4. „Топлофикация-Перник“ АД да извърши дейностите по т. 2 в рамките на 

предвидения годишен планов ремонт и да предостави доклад на Комисията до 

30.09.2022 г. относно изпълнението на тези дейности.  

С. Тодоров подложи на гласуване така направеното предложение.  

 

Предвид гореизложеното 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

  

 I. Връща на работната група доклад с вх. № Е-Дк-336 от 27.04.2022 г. относно 

извънредна проверка в „Топлофикация-Перник“ АД за доизясняване първопричината за 

авариите на генериращите мощности и извършването на проверка дали 4 000 000 лв., 

включени в инвестиционна програма на „Топлофикация-Перник“ АД са изразходвани  

за извършването на аварийни ремонти или за годишни планови ремонти. 

 II. В т. 3 от предписанията към „Топлофикация-Перник“ АД да бъдат включени 

следните четири точки: 

1. Да се изготви анализ за първопричините за авариите по топлогенератори 4 и 5 

за отоплителен сезон 2021 – 2022 г. и предоставяне на този анализ като доклад до 

Комисията (срок на изпълнение – един месец след връчване на задължителните 

предписания); 

2. Да се изготви план-график за ремонти дейности, които да отстранят 

първопричините за авариите по генериращите мощности, който да бъде представен на 

Комисията в срок от два месеца след връчване на решението/предписанието.  

3. „Топлофикация-Перник“ АД да предвиди в инвестиционната програма за 2022 

г. средства за извършване на дейностите по т. 2.  

4. „Топлофикация-Перник“ АД да извърши дейностите по т. 2 в рамките на 

предвидения годишен планов ремонт и да предостави доклад на Комисията до 

30.09.2022 г. относно изпълнението на тези дейности. 

 

В заседанието по точка втора участват председателят Станислав Тодоров и 

членовете на Комисията Александър Йорданов, Благой Голубарев, Димитър Кочков, 

Пенка Трендафилова. 

 

Решението е взето с пет гласа „за” (Станислав Тодоров - за, Александър 

Йорданов - за, Благой Голубарев – за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), 

от които два гласа (Александър Йорданов и Благой Голубарев) на членовете на 

Комисията със стаж в енергетиката. 
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РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 
По т.1. както следва: 

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-337 от 27.04.2022 г. относно назначаване на заместник 

изпълнителен директор на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД. 

2. Не възразява срещу назначаването на Антон Йорданов Адамов като лице, заемащо 

длъжността заместник изпълнителен директор на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД. 

3. „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД да бъде уведомено за решението  на 

КЕВР по т. 2. 

 

По т.2. както следва: 

I. Връща на работната група доклад с вх. № Е-Дк-336 от 27.04.2022 г. относно 

извънредна проверка в „Топлофикация-Перник“ АД за доизясняване първопричината за 

авариите на генериращите мощности и извършването на проверка дали 4 000 000 лв., включени 

в инвестиционна програма на „Топлофикация-Перник“ АД са изразходвани  за извършването 

на аварийни ремонти или за годишни планови ремонти. 

II. В т. 3 от предписанията към „Топлофикация-Перник“ АД да бъдат включени 

следните четири точки: 

1. Да се изготви анализ за първопричините за авариите по топлогенератори 4 и 5 за 

отоплителен сезон 2021 – 2022 г. и предоставяне на този анализ като доклад до Комисията 

(срок на изпълнение – един месец след връчване на задължителните предписания); 

2. Да се изготви план-график за ремонти дейности, които да отстранят първопричините 

за авариите по генериращите мощности, който да бъде представен на Комисията в срок от два 

месеца след връчване на решението/предписанието.  

3. „Топлофикация-Перник“ АД да предвиди в инвестиционната програма за 2022 г. 

средства за извършване на дейностите по т. 2.  

4. „Топлофикация-Перник“ АД да извърши дейностите по т. 2 в рамките на 

предвидения годишен планов ремонт и да предостави доклад на Комисията до 30.09.2022 г. 

относно изпълнението на тези дейности. 

 

Приложения: 

1. Доклад с вх. № Е-Дк-337 от 27.04.2022 г. относно назначаване на заместник 

изпълнителен директор на „Електроенегиен системен оператор“ ЕАД. 

2. Доклад с вх. № Е-Дк-336 от 27.04.2022 г. относно извънредна проверка в 

„Топлофикация-Перник“ АД. 

 
 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 А. Йорданов 

 

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

 Б. Голубарев 

 

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

 Д. Кочков 

 

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

 П. Трендафилова 

         РОСИЦА ТОТКОВА 

  
Протоколирал: 

 Н. Косев - главен експерт 


