ПРОТОКОЛ
№ 192
София, 15.09.2017 година
Днес, 15.09.2017 г. от 10:00 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), ръководено от председателя доц. д-р
Иван Н. Иванов.
На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи
Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова,
Валентин Петков и Димитър Кочков, и главният секретар Росица Тоткова.
На заседанието присъстваха М. Трифонов - началник на отдел в дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“ и Р. Райков.
Председателят 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. № О-Дк-427 от 12.09.2017 г. относно решение на Надзорния съвет
на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД за избор на отговорник по съответствието.
Работна група: Елена Маринова, Пламен Младеновски,
Милен Трифонов, Радослав Райков
По т.1. Комисията разгледа доклад относно решение на Надзорния съвет на
„Електроенергиен системен оператор” ЕАД за избор на отговорник по
съответствието.
В Комисията за енергийно и водно регулиране е постъпило писмо с вх. № Е-13-41-82
от 31.08.2017 г. от председателя на Надзорния съвет на „Електроенергиен системен
оператор” ЕАД (ЕСО ЕАД), с което на основание чл. 81к, ал. 2 от Закона за енергетиката
(ЗЕ) КЕВР е уведомена за избор на отговорник по съответствие на дружеството.
Представени са и доказателства относно професионалната квалификация и
независимостта от вертикално интегрираното предприятие на избрания отговорник по
съответствие.
Във връзка с горкото се установи следното:
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.
С решението за сертифициране на дружеството по т. 1.5. за отговорник по

съответствието на ЕСО ЕАД е одобрен Иво Георгиев Атанасов.
Съгласно чл. 81к, ал. 2 от ЗЕ, надзорният съвет на НПО избира отговорник по
съответствието, на когото се възлага контролът по изпълнението на програмата за
съответствие. Изборът на отговорник по съответствието подлежи на одобряване от
Комисията, която може да откаже одобрение на основание липса на независимост или на
професионална компетентност. По отношение на отговорника по съответствието се
прилагат изискванията за независимост и редът за избор, уведомяване на Комисията и
освобождаване по чл. 81д, ал. 3 - 8 и ал. 10 от ЗЕ.
По силата на чл. 81к, ал. 2, изр. трето във връзка с чл. 81д, ал. 3, изр. 2 от ЗЕ
надзорният съвет изпраща незабавно на Комисията решението за избор на отговорник по
съответствието на НПО, както и информация за условията, които уреждат мандата,
продължителността и прекратяването му, условията на работа, включително
възнагражденията, съответно решенията за предсрочно освобождаване, заедно с мотивите
към тях. Следователно в настоящия случай КЕВР е надлежно сезирана от органа на ЕСО
ЕАД.
Предвид факта, че дружеството е сертифицирано като НПО, изпълнението на
изискванията на чл. 81д от ЗЕ предполага преценка на КЕВР с оглед гарантиране на
наличието на предпоставките на ЗЕ по отношение на отговорника по съответствието.
Според чл. 81д, ал. 3, изр. 3 от ЗЕ, решенията на надзорния орган пораждат действие,
ако в срок три седмици от уведомяването, но не по-кратък от срока за обжалване,
Комисията не възрази срещу тях.
На 19.06.2014 г. между ЕСО ЕАД и Иво Георгиев Атанасов е сключен Договор за
осъществяване на контрол по изпълнението на изискванията за независимост на „ЕСО“
ЕАД (договора от 19.06.2014 г.). Договорът е сключен за срок от 3 години и влиза в сила
от датата на сключването му (чл. 3 от договора от 19.06.2014 г.). Съгласно чл. 8, т. 8.1. от
договора от 19.06.2014 г., същият се прекратява с изтичане на срока му. Следователно
този договор е прекратен на 19.06.2017 г.
Видно от препис-извлечение от Протокол 16 от 30.08.2017 г. от заседание на
Надзорния съвет на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, по т. 1, е взето решение
за избор на отговорник по съответствието и за такъв е определена Антонина Минчева
Душева. Надзорният съвет е одобрил проект на договор, като е възложил на Председателя
на Надзорния съвет да подпише договор с отговорника по съответствието съгласно
одобрения договор (т. 2 и т. 3 от Протокол 16 от 30.08.2017 г.). В чл. 3, т. 3.1 от проекта на
Договор за осъществяване на контрол по изпълнението на изискванията за независимост
на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (проекта на договор) е предвидено, че
същият се сключва за срок от три години. Съгласно чл. 8, т. 8.1. от проекта на договор,
същият се прекратява с изтичане на неговия срок. В т. 8.2. се уреждат случаите на
прекратяване на договора преди изтичане на срока: по взаимно съгласие на страните в
писмена форма; по искане на отговорника по съответствието с писмено предизвестие не
по-малко от 1 (един) месец; по искане на дружеството с писмено предизвестие от не помалко от 1 (един) месец; поради фактическа невъзможност на отговорника да изпълнява
задълженията си, продължила повече от 60 последователни дни или повече от 90 дни в
който и да е дванадесетмесечен период; както и в други предвидени в устава на
дружеството и в закона случаи.
В т. 8.3. е предвидена възможност за прекратяване на договора предсрочно без
предизвестие от страна на дружеството по вина на отговорника по съответствието, в
конкретно определени случаи.
Възнаграждението на избрания отговорник по съответствието е в размер на 2 500
(две хиляди и шестстотин) лева месечно, дължимо до 12-то число на следващия
календарен месец.
По силата на чл. 81к, ал. 2, изр. трето във връзка с чл. 81д, ал. 5 от ЗЕ отговорникът
по съответствието на НПО следва да: не заема професионален пост или отговорна
длъжност, няма 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; няма интереси или не получава финансови
облаги, пряко или непряко, от която и да е част от вертикално интегрираното
предприятие; получава възнаграждение, което не зависи от дейностите или резултатите на
вертикално интегрираното предприятие, различни от тези на оператора на преносна
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мрежа.
С оглед преценка на независимостта на избрания отговорник по съответствието са
представени декларации, видно от които лицето отговаря на изискванията на чл. 81д, ал. 5
от ЗЕ и чл. 98, ал. 2, т. 5 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в
енергетиката.
По силата на чл. 81к, ал. 2, изр. трето във връзка с чл. 81 д, ал. 6, изр. 1 от ЗЕ
отговорникът по съответствието на НПО е лице, което в срок три години преди
назначаването му не е заемал професионален пост или отговорна длъжност, не е имал
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. От представената
автобиография и декларации е видно, че изискванията на чл. 81д, ал. 6 от ЗП са изпълнени
по отношение на Антонина Минчева Душева.
Предвид изложеното не са налице основанията по чл. 81к, ал. 2, изречение второ от
ЗЕ за отказ за одобряване на избрания от Надзорния съвет на ЕСО ЕАД отговорник по
съответствието.
Изказвания по т.1:
Докладва М. Трифонов. В КЕВР е постъпило писмо от председателя на Надзорния
съвет на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, с което на основание чл. 81к, ал. 2
от ЗЕ, уведомява Комисията за избор на отговорник по съответствие на дружеството.
Представени са данни и доказателства относно професионалната квалификация и
независимостта от вертикално интегрираното предприятие на избрания отговорник по
съответствието. По силата на чл. 81к, ал. 2, във връзка с чл. 81д, ал. 3 от ЗЕ, Надзорният
съвет изпраща незабавно на КЕВР решенията за избор за отговорник по съответствието на
независимия преносен оператор, както и информация за условията, които уреждат
мандата, продължителността и прекратяването на условията за работа, включително и
възнагражденията в съответните решения за предсрочно освобождаване заедно с мотивите
към тях. Следователно в настоящия случай КЕВР е надлежно уведомена. Според чл. 81д,
ал. 3 от ЗЕ, решенията на Надзорния съвет пораждат действия, ако в срок 3 седмици от
уведомяването не по-кратък от срока за обжалване, Комисията не възрази срещу тях. На
19.06.2014 г. между ЕСО ЕАД и Иво Георгиев Атанасов е сключен договор за
осъществяване на контрол по изпълнението на изискванията за независимост. Срокът на
договора е три години и изтича на 19.06.2017 г. ЕСО ЕАД е представило препис
извлечение от протокола от 30.08.2017 г. на заседание на Надзорния съвет на ЕСО ЕАД, в
което е взето решение за избор на отговорник по съответствието, като е определено
лицето Антонина Минчева Душева. По силата на чл. 81к, ал. 2 от ЗЕ, отговорникът по
съответствието на независимия преносен оператор е лице, което в срок от три години
преди назначаването не е заемало професионален пост или отговорна длъжност, не е
имало интерес или делови отношения пряко или непряко с вертикално интегрираното
предприятие. От представените документи е видно, че Антонина Минчева Душева
отговаря на изискванията да заеме тази длъжност. Във връзка с представеното в доклада,
на основание чл. 81-К ал. 2 изречение второ, изречение трето, във връзка с чл. 81-Д ал. 3,
ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от ЗЕ, работната група предлага на Комисията да вземе следните
решения:
1.
Да приеме настоящия доклад;
2.
Да приеме протоколно решение относно одобряване на избора на
отговорник по съответствието Антонина Минчева Душева по решение по Протокол № 16
от 30.08.2017 г. т. 1 от заседание от Надзорния съвет на „Електроенергиен системен
оператор“ ЕАД.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада и
председателят подложи на гласуване проекта на решение.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 81к, ал. 2, изр. второ и изр. трето,
във връзка с чл. 81д, ал. 3, ал. 4, ал. 5, ал. 6 от Закона за енергетиката, Комисията
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Р Е Ш И:
1. Приема доклад относно решение на Надзорния съвет на „Електроенергиен
системен оператор” ЕАД за избор на отговорник по съответствието;
2. Одобрява избора на отговорник по съответствието - Антонина Минчева Душева,
по решение по Протокол 16 от 30.08.2017 г., т. 1 от заседание на Надзорния съвет на
„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД.
В заседанието по точка първа участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков и Димитър Кочков.
Решението е взето с девет гласа „за”, от които четири гласа (Александър
Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на
Комисията със стаж в енергетиката.
Приложение:
1. Доклад с вх. № О-Дк-427 от 12.09.2017 г. - решение на Надзорния съвет на
„Електроенергиен системен оператор” ЕАД за избор на отговорник по съответствието

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:
.................................................
(С. Тодорова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(Р. Осман)
.................................................
(А. Йорданов)
.................................................
(В. Владимиров)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

.................................................
(Г. Златев)
.................................................
(Е. Харитонова)
.................................................
(В. Петков)
.................................................
(Д. Кочков)

Протоколирал:
(А. Фикова - главен експерт)
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