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ПРОТОКОЛ
№ 48
София, 16.03.2018 година
Днес, 16.03.2018 г. от 10:01 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в пълен състав, 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, Димитър Кочков и Юлиян Митев – за главен секретар съгласно Заповед №
170/15.03.2018 г. (без право на глас).
На заседанието присъстваха П. Младеновски – директор на дирекция
„Електроенергетика и топлоенергетика“, М. Трифонов – началник на отдел „Цени и
лицензии: електрически мрежи, търговия и пазари“. Е. Сматракалева – главен
счетоводител и експерти на КЕВР.
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. № Е-Дк-201 от 12.03.2018 г. относно одобряване на предложение от
всички оператори на преносни системи за Методика за осигуряване на данни за
генериращите мощности и товарите в съответствие с чл. 17 на Регламент на Комисията
(ЕС) 2016/1719 от 26 септември 2016 за установяване на насока за предварителното
разпределяне на преносна способност.
Работна група: Пламен Младеновски, Милен Трифонов, Вера Кирилова
2. Доклад с вх. № О-Дк-127 от 13.03.2018 г. относно финансов отчет на Комисия
за енергийно и водно регулиране към 31.12.2017 г.
Докладват:Юлиян Митев, Николай Георгиев,
Евгения Сматракалева, Анжела Димитрова
По т.1. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-201 от 12.03.2018 г. относно
одобряване на предложение от всички оператори на преносни системи за Методика
за осигуряване на данни за генериращите мощности и товарите в съответствие с чл.
17 на Регламент на Комисията (ЕС) 2016/1719 от 26 септември 2016 за установяване
на насока за предварителното разпределяне на преносна способност.
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Съгласно чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016/1719 от 26 септември 2016 г. за
установяване на насока относно предварителното разпределяне на преносна способност
(Регламент 2016/1719, Регламента), в срок от шест месеца след одобряването на
методиката за осигуряване на данни за генериращите мощности и товарите (Методика),
установена за времевите интервали „ден-напред“ и „в рамките на деня“, съгласно чл. 9,
пар. 6 от Регламент (ЕС) 2015/1222 на Комисията от 24 юли 2015 година за установяване
на насоки относно разпределянето на преносна способност и управлението на
претоварването (Регламент 2015/1222), всички Оператори на преносни системи (ОПС)
представят на всички национални регулаторни органи и Агенцията за сътрудничество
между регулаторите на енергия (АСРЕ) общо предложение за единна методика за
осигуряване на данни за генериращи мощности и товарите с цел осигуряване на данните
за генериращите мощности и товарите, необходими за създаване на модел на обща
електроенергийна мрежа за изчисляване в дългосрочно времеви интервали.
Предложението подлежи на консултации в съответствие с чл. 6 от Регламент
2016/1719.
Методиката трябва да взема предвид и да допълва методиката за осигуряване на
данни за генериращите мощности и товарите в съответствие с чл. 16 от Регламент
2015/1222 при разработването й се прилагат изискванията, формулирани в чл. 16 от
Регламент 2015/1222.
Работната версия на Предложението за методика за осигуряване на данни за
генериращите мощности и товарите е консултиран от всички оператори на преносни
мрежи чрез Европейската мрежа на операторите на преносни системи за електроенергия
(ЕМОПС-Е) в рамките на един месец от 6 март 2017 г. до 6 април 2017 г. в съответствие с
чл. 17, пар. 1 и чл. 6 от Регламент 2016/1719.
Окончателното предложение за методика на всички ОПС е получено от последния
регулаторен орган на 05 септември 2017 г., заедно с отделен документ, обосноваващ
включването или не на становищата, произтичащи от общественото допитване, двата
документа са публично достъпни на уебсайта на ЕМОПС-Е.
Предложението включва предложени срокове за неговото прилагане и описание на
очакваното му въздействие върху целите на Регламента в съответствие с чл. 4, пар.8 от
Регламент 2016/1719.
На основание чл. 4, пар. 9 от Регламент 2016/1719, всички регулаторни органи
трябва да се консултират и тясно да си сътрудничат и да се координират помежду си, за да
постигнат съгласие и впоследствие да вземат национални решения в срок от шест месеца
след получаването на предложението за Методика за осигуряване на данни за
генериращите мощности и товарите от последния регулаторен орган. Следователно
национално решение, основаващо се на споразумението, постигнато между всички
регулаторни органи, се изисква от всеки регулаторен орган до 05 март 2018 г.
Предложението за Методика за осигуряване на данни за генериращите мощности и
товарите е разгледано на Форума на енергийните регулатори (ФЕР) на 23.10.2017 г., на
който е договорено от всички регулаторни органи предложената от всички ОПС Методика
за осигуряване на данни за генериращите мощности и товарите да бъде одобрена.
Основните елементи на предложението за Методика за осигуряване на данни за
генериращите мощности и товарите, разбрано от всички регулаторни органи, са обобщени
както следва:
1. Предложението за методика определя данните за генериращите мощности и
товарите, които могат да бъдат изисквани от операторите на преносни системи, за да се
установи модел общата електроенергийна мрежа. Модела на общата електроенергийна
мрежа се определя от Регламент 2015/1222 като набор от данни, съгласуван между
различни ОПС, описващ основните характеристики на електроенергийната система
(генерация, товари и топология на мрежата) и правила за промяна на тези характеристики
по време на процеса на изчисляване на преносна способност. По-специално
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предложението за Методика определя структурни, рядко променящи се променливи данни
и променливи данни, от специфични видове генериращи мощности, товари,
разпределителни и затворени разпределителни мрежи и високоволтови постояннитокови
връзки (HVDC), заедно с крайните срокове за предоставяне на данни в съответствие с
чл.16 пар.2, чл. 16 пар. 3 и чл. 16 пар. 4 от Регламент 2015/1222 съгласно чл. 17. пар. 2 от
Регламент 2016/1719.
2. Предложението за методика предоставя на всеки ОПС правото, но не и
задължението да получава тези данни от собственика на съответния мрежов елемент или
от страната, отговорна за предоставянето на информацията, в зависимост от случая, ако
данните са минимални изисквания от ОПС да изгради неговия индивидуален модел на
мрежата или са от съществено значение за установяването на обща електроенергийна
мрежа, и ако данните вече не са на разположение на ОПС чрез законодателни или
подзаконови актове на договорна основа или са базирани на друг вид правно обвързващ
механизъм или публично достъпни чрез изискванията на Регламент (ЕС) № 1227/2011 на
Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година относно интегритета и
прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (REMIT).
3. Предложението за методика се отнася само до предоставянето на данни и крайни
срокове свързани с модела на общата електроенергийна мрежа, и не засяга съществуващи
или бъдещи задължения за осигуряване на данни или срокове, свързани с всеки друг
процес на работа на системата, ако тези задължения за предоставяне на данни или тези
срокове се основават на националното законодателство или регулиране, договорни
споразумения или някакъв друг вид правно обвързващ механизъм.
4. Предложението за методика изисква от всеки ОПС да информира в рамките на
един месец след одобрението на Методиката органите, от които се изисква да предоставят
данни за информацията, която се изисква да предоставят, както и крайните срокове за
предоставяне на информацията, да препраща тази информация на ЕМОПС-Е и да изготвя
проект на правила за изпълнение относно практическите аспекти на предоставянето на
данни. Разпоредбите за данните, които са необходими за прилагането на Методиката,
трябва да бъдат в действие до дванадесет месеца след одобрението или на 14 декември
2017 г., в зависимост от това коя дата е по-късна.
Регулаторните органи са приветствали по принцип проекта на предложението за
Методика за осигуряване на данни за генериращите мощности и товарите в съответствие,
с което са консултирани от операторите на преносни системи през март и април 2017 г.
Регулаторните органи обаче са изразили загриженост по отношение на избрания формат
на предложението, при който беше използвана методиката одобрена за Регламент
2015/1222 и бяха добавени позоваванията на Регламент 2016/1719, както и въздействието
на дългосрочните права върху целите на настоящия регламент.
Всички регулаторни органи считат, че предложението за Методика за осигуряване
на данни за генериращите мощности и товарите предоставя подходящи проверки и
баланси, като предоставя на операторите на преносни системи правото, но не и
задължението, да изискват данни, изисквайки само минимални, съществени, а не вече
налични данни, като изисква всеки ОПС да се консултира и да установя правила за
прилагане. Всички регулаторни органи считат, че разпоредбите на предложението за
Методика за осигуряване на данни за генериращите мощности и товарите могат да бъдат
управлявани на национално равнище. Всички регулаторни органи следователно са
уверени, че необходимите данни могат да бъдат поискани по ефикасен и пропорционален
начин за предоставяне на данните за генериращите мощности и товарите, необходими за
установяване на общия модел на мрежата за дългосрочни времеви рамки.
Поради това всички регулаторни органи считат, че предложението за методика за
осигуряване на данните за генериращите мощности и товарите отговаря на изискванията
на Регламент 2016/1719.
Всички регулаторни органи са направили оценка, консултирали са се и са си
сътрудничили и координирали, за да постигнат съгласие относно предложението за
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Методика, което отговаря на изискванията на Регламент 2016/1719 и като такова може да
бъде одобрено от всички регулаторни органи.
Въз основа на предложението предоставено от операторите на преносни системи,
всички регулаторни органи са постигнали съгласие, че предложението за Методика за
осигуряване на данни за генериращите мощности и товарите изпълнява своите цели и
отговарят на функционалните изисквания на Регламент 2016/1719 и може да бъде
одобрено.
След одобрението на Предложението, ОПС следва да го публикуват на интернет
страницата си, в съответствие с чл. 4, пар. 13 от Регламент 2016/1719 и трябва да спазват
крайните срокове за изпълнение, изисквани съгласно предложението за Методика за
осигуряване на данни за генериращите мощности и товарите.
Изказвания по т.1.:
Докладва М. Трифонов. Съгласно чл. 17 от Регламент 2016/1719, в срок от шест
месеца след одобряването на Методиката за осигуряване на данни за генериращите
мощности и товарите за времевите интервали „ден-напред“ и „в рамките на деня“ всички
оператори на преносни системи са длъжни да внесат предложение за подобна методика
относно изчисляване на дългосрочните времеви интервали. Работната версия на
предложението за Методика е консултирано с всички оператори на преносни мрежи чрез
Европейската мрежа на операторите на преносни системи за електроенергия в рамките на
един месец. Предложението е прието на Форума на енергийните регулатори. Основните
елементи на методиката са, че данните за генериращите мощности и товари се определят
от данни, които могат да бъдат изчислени от операторите на преносни системи, за да се
установи модел на общата електроенергийна мрежа. Предложението за методика
предоставя на всеки оператор правото, но не и задължението да получава тези данни от
собственика на съответния мрежов елемент или от страната, отговорна за предоставянето
на информацията. Предложението за методика се отнася само до предоставянето на данни
и крайни срокове, които са свързани с модела. Всеки оператор трябва да информира в
рамките на един месец след одобрението на Методиката съответните търговски
участници. Регулаторните органи считат, че предложението за Методика за осигуряване
на данни за генериращите мощности и товарите предоставя подходящи проверки и
баланси, като предоставя на операторите на преносни системи правото, но не и
задължението, да изискват данни, изисквайки само минимални, съществени, а не вече
налични данни, за да не се затруднява процедурата, свързана с пазарите. Регулаторните
органи са направили оценка, консултирали са се и са си сътрудничили и координирали, за
да постигнат съгласие относно предложението за Методика, което отговаря на
изискванията на Регламент 2016/1719 и като такова може да бъде одобрено от всички
регулаторни органи. Предвид гореизложеното и на основание чл. 4, пар. 6, буква „а“ и пар.
9 във връзка с чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016/1719 от 26 септември 2016 г. за установяване
на насока относно предварителното разпределяне на преносна способност, работната
група предлага на Комисията за енергийно и водно регулиране да вземе следните
решения:
1. Да приеме доклада на работната група;
2. Да одобри Предложението на всички оператори на преносни системи за
Методика за осигуряване на данни за генериращите мощности и товарите
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 4, пар. 6, буква „а“ и пар. 9 във връзка
с чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016/1719 от 26 септември 2016 г. за установяване на насока
относно предварителното разпределяне на преносна способност,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
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РЕШИ:
1. Приема доклад относно одобряване на предложение от всички оператори на
преносни системи за Методика за осигуряване на данни за генериращите мощности и
товарите в съответствие с чл. 17 на Регламент на Комисията (ЕС) 2016/1719 от 26
септември 2016 за установяване на насока за предварителното разпределяне на преносна
способност.
2. Одобрява Предложението на всички оператори на преносни системи за
Методика за осигуряване на данни за генериращите мощности и товарите.
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, Димитър Кочков.
Решението е взето с девет гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за,
Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за,
Евгения Харитонова – за, Валентин Петков - за и Димитър Кочков - за), от които четири
гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова)
на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.2. Комисията разгледа доклад с вх. № О-Дк-127 от 13.03.2018 г. относно
финансов отчет на Комисия за енергийно и водно регулиране към 31.12.2017 г.
В изпълнение на чл. 20, т. 7 от Закона за енергетиката, председателят на КЕВР
внася годишния отчет и периодичните финансови отчети на КЕВР за приемане от
Комисията.
Приложение

Финансов отчет на Комисия за енергийно и водно регулиране
към 31.12.2017 г.
Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. е утвърден
бюджетът на Комисия за енергийно и водно регулиране, както следва:
- приходи
– 16 000,0 хил.лв.
- разходи
–
5 535,7 хил.лв.
- бюджетно салдо (излишък)
– (-10 464,3) хил.лв.
През отчетния период 01.01.2017-31.12.2017 г. по бюджета на КЕВР са извършени
вътрешно-компенсирани промени за показатели „Персонал“; „Издръжка“; „Капиталови
разходи“; промяна за натурални показатели и промяна във връзка с верификация на
извършени разходи по Проект: „Въвеждане на европейски електроенергиен пазар в
България – II фаза”, Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” по
Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 отразени по
показатели „Персонал“ в размер на 106 563 лв. и „Издръжка“ в размер на 106 490 лв.
общо в размер на 213 053 лв.
След отразяване на извършените промени, бюджетът на КЕВР е както следва:
- приходи – 16 000,0 хил.лв.;
- разходи – 5 748,8 хил.лв.;
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- бюджетно салдо(излишък) – 10 464,3 хил.лв.
Показатели
Приходи: в т.ч.:
- държавни такси
Разходи: в т.ч.:
-

текуща издръжка
капиталови разходи

16 000,0
11 800,0
5 748,8

(хил.лв. )
Отчет към 31.12.2017
10 932,4
10 704,7
5 353,2

1 206,8
164,8

1 023,1
136,1

План

Приходи
В изпълнение на регулаторните си правомощия по Закона за енергетиката (ЗЕ) и по
Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ)
комисията събира такси за разглеждане на заявления, издаване на сертификати,
лицензионни такси, такси за регистрация на експерти и други.
Размерът на таксите, редът и сроковете за заплащането им са определени с Тарифи,
приети с ПМС № 266 от 2004 г. и ПМС № 49 от 2006 г.
По приходен параграф 25-00 „Държавни такси” към 31.12.2017 г. при план в
размер на 11 800 хил.лв., събраните приходи от държавни такси възлизат на 10 704 хил.лв.
По приходен параграф 28-00 „Глоби, санкции и наказателни лихви“ са отчетени
събрани суми в размер на 307,6 хил.лв., от които:
 платени от дружествата лихви за просрочени плащания – 49,1 хил.лв.;
 събрани суми по влезли в сила Наказателни постановления – 258,5 хил.лв.
Разпределени по дружества са, както следва:
1. „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД – 60 000,00 лева;
2. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – 160 000,00 лева.
3. „Топлофикация ВТ“ АД - 13 900,00 лева;
4. „Софийска вода“ АД – 20 000,00 лева;
5. „Сисайд пропъртис“ ООД – 4 578,94 лева
На „Водоснабдяване и Канализация – Варна“ ООД е начислена имуществена санкция в
размер на 30 000,00 лева, наложена с Наказателно постановление № НП-2 от 28.04.2017 г.
НП-2/28.04.2017 г., съгласно доклад с вх. № В-Дк-90 от 04.08.2017 г., е влязло в законна
сила на 13.07.2017 г. С писмо от Софийски районен съд, НО, КЕВР е уведомена за внесена
жалба от „Водоснабдяване и Канализация – Варна“ ООД против НП-2/28.04.2017 г.
Към 31.12.2017 г. просрочените вземания на КЕВР възлизат на 2 627,1 хил.лв.
Разпределени по сектори са, както следва:
 от топлофикационни дружества
325,9 хил.лв.;
 от газови дружества
220,2 хил.лв.;
 от електро дружества
1 569,0 хил.лв.;
 от В и К оператори
487,9 хил.лв.;
 наказателно постановление,
предадено за принудително
събиране от ТД на НАП
24,1 хил.лв.
Просрочените вземания основно се дължат на следните обстоятелства:
 неспазване на сроковете за плащане от енергийните дружества и В и К
операторите на дължимите от тях такси, начислени съгласно двете Тарифи за
таксите, които се събират от КЕВР по ЗЕ и ЗРВКУ;
 допълнително представени отчетни документи от дружествата (годишни
финансови отчети и приложенията към тях), на база на които са доначислени
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дължими лицензионни такси.
Лицензирани енергийни дружества и В и К оператори са уведомени по факс,
електронна поща и/или с писма за дължимите от тях суми, с което са поканени
доброволно да заплатят задълженията си. Някои от тях се издължиха, а други издължават
задълженията си и към настоящия момент. За неплатилите, се прилага установената в
КЕВР процедура по установяване на публичното държавно вземане, при спазване
изискванията на Административно-процесуалния кодекс и Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс. Непогасените производства се предават за принудително събиране от
компетентната Териториална дирекция на Националната агенция по приходите.
От общата сума на просрочените вземания, вземанията с предприети действия за
установяване на публично държавно вземане възлизат на 1 997,1 хил.лв., от които вече
предадени производства за принудително събиране от ТД на НАП са вземания в размер на
1 803,6 хил.лв. През 2017 г. събраните и разпределени суми от ТД на НАП в полза на
КЕВР са в размер на 142,7 хил.лв.
С писмо на ТД на НАП Комисията е уведомена, че по отношение на предадения за
принудително събиране Акт за установяване на публично държавно вземане
№ УДВ-6/22.08.2005 г. по отношение на „Топлофикация Искрец“ ЕАД към 31.12.2016 г.
няма постъпили суми. Производството е частично прекратено от НАП на основание чл.
225, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 173, ал. 2 от ДОПК в частта за КЕВР в размер на общо
4 247,04 лева, в т.ч. главница 1 623,89 лева и лихва 2 623,15 лева. В тази връзка са взети
съответните счетоводни записвания по баланса на КЕВР към 31.12.2017 г.
Разходи
Към 31.12.2017 г., при годишен план на разходите в размер на 5 748,8 хил.лв., са
разходвани средства в размер на 5 353,2 хил.лв., което представлява 93,1 % от разходите
по бюджета на КЕВР.
По показател „Персонал“, при годишен план 4 377,2 хил.лв., са разходвани
средства в отчетна група „Бюджет“ в размер на 4 194 хил.лв., което представлява
95,8 % от бюджета по този показател.
По показател “Издръжка”, в т. ч. данъци такси и административни санкции и
разходи за членски внос“ при годишен план 1 206,8 хил.лв. са изразходени средства,
отразени в отчетна група „Бюджет“, в размер на 1 023,1 хил.лв., което представлява 84,8
% от бюджета по този показател.
ДКЕВР, понастоящем преименувана на КЕВР, е бенефициент, съгласно сключен
договор № 665 от 18.12.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
Проект: „Въвеждане на европейски електроенергиен пазар в България – II фаза”,
Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” по Финансов
механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.
Към 31.12.2017 г. са отчетени разходи по Проекта в размер на 227,4 хил.лв. в отчетна
група „Сметки за средства от Европейския съюз“ - СЕС-ДМП.
Общо изразходваните средства по проекта са в размер на 962 434,94 лв. От тях
Програмният оператор – Министерство на енергетиката (МЕ) верифицира средства в
размер на 954 090,49 лв. и неверифицира средства в размер на 8 344,45 лв., които са
отнесени от СЕС-ДМП в Бюджет.
Съгласно споразумение за представяне на безвъзмездна финансова помощ Програма
BG 04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ Фонд за двустранни отношения
BG 04-00-02 са изразходвани средства в размер на 3 629 лв. отчетени в СЕС-ДМП.
ИЗВЪРШЕНИ ОДИТИ
През 2017 г. е извършен финансов одит от Сметна палата за заверка на Годишния
финансов отчет на КЕВР за 2016 г., заверен без резерви. Същият e публикуван на интернет
страницата на КЕВР.
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Изказвания по т.2.:
Докладва Е. Сматракалева. В изпълнение на чл. 20, т. 7 от Закона за енергетиката,
председателят на КЕВР внася годишния отчет и периодичните финансови отчети на КЕВР
за приемане. В тази връзка работната група представя на вниманието на КЕВР финансов
отчет, който е внесен с доклад с вх. № О-Дк-127 от 13.03.2018 г. Към него има
приложение. Според Закона за държавния бюджет на Република България, бюджетът на
Комисията е утвърден както следва:
приходи
– 16 000,0 хил.лв.
разходи
–
5 535,7 хил.лв.
бюджетно салдо
– (-10 464,3) хил.лв.
През отчетния период от 01.01.2017-31.12.2017 г. по бюджета на КЕВР са
извършени вътрешно-компенсирани промени за показатели „Персонал“; „Издръжка“;
„Капиталови разходи“; промяна за натурални показатели и промяна във връзка с
верификация на извършени разходи по Проект: „Въвеждане на европейски
електроенергиен пазар в България – II фаза”, Програма BG04 „Енергийна ефективност и
възобновяема енергия”. След отразяване на извършените промени, бюджетът на КЕВР е
както следва:
- приходи – 16 000,0 хил.лв.;
- разходи – 5 748,8 хил.лв.;
- бюджетно салдо (излишък) – 10 464,3 хил.лв.
Отчетените показатели към 31.12.2017 г. са както следва:
Приходи: 10 932,4 хил. лв.
държавни такси 10 704,7 хил. лв.
Разходи: в т.ч.:
текуща издръжка - 1 023,1 хил. лв.
капиталови разходи - 136,1 хил. лв.
По приходен параграф 25-00 към 31.12.2017 г. (при план в размер на 11 800
хил.лв.), събраните приходи от държавни такси възлизат на 10 704 хил.лв. По приходен
параграф 28-00 „Глоби, санкции и наказателни лихви“ са отчетени събрани суми в размер
на 307,6 хил.лв., от които:
•
платени от дружествата лихви за просрочени плащания – 49,1 хил.лв.;
•
събрани суми по влезли в сила Наказателни постановления – 258,5 хил.лв.
Разпределени по дружества са, както следва:
1.
„ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД – 60 000,00 лева;
2.
„ЧЕЗ Разпределение България“ АД – 160 000,00 лева.
3.
„Топлофикация ВТ“ АД - 13 900,00 лева;
4.
„Софийска вода“ АД – 20 000,00 лева;
5.
„Сисайд пропъртис“ ООД – 4 578,94 лева
Към 31.12.2017 г. просрочените вземания на КЕВР възлизат на 2 627,1 хил.лв. От
общата сума на просрочените вземания, вземанията с предприети действия за
установяване на публично държавно вземане и възлизат на 1 997,1 хил.лв., от които вече
предадени производства за принудително събиране от ТД на НАП са вземания в размер на
1 803,6 хил.лв. През 2017 г. събраните и разпределени суми от ТД на НАП в полза на
КЕВР са в размер на 142,7 хил.лв. По показател „Персонал“, при годишен план 4 377,2
хил.лв., са разходвани средства в отчетна група „Бюджет“ в размер на 4 194 хил.лв., което
представлява 95,8 % от бюджета по този показател. По показател „Издръжка”, при
годишен план 1 206,8 хил. лв., са изразходени средства, отразени в отчетна група
„Бюджет“, в размер на 1 023,1 хил.лв., което представлява 84,8 % от бюджета по този
показател. Отчетени са разходи по Проекта в размер на 227,4 хил.лв. Общо
изразходваните средства по проекта са в размер на 962 434,94 лв. От тях неверифицирани
са 8 344,45 лв., които са отнесени от СЕС-ДМП в Бюджет. Отразени са и средства в размер
на 3 629 лв., които представляват помощ по Програма BG 04 „Енергийна ефективност и
възобновяема енергия“ Фонд за двустранни отношения BG 04-00-02.
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И. Иванов добави, че през 2017 г. е извършен финансов одит от Сметната палата
относно финансовия отчет за 2016 г. и той е заверен без резерви. И. Иванов каза, че се
надява отчетът за тази година да бъде заверен също по този начин.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.
Предвид гореизложеното,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
1. Приема финансовия отчет на Комисия за енергийно и водно регулиране към
31.12.2017 г.
В заседанието по точка втора участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков, Димитър Кочков.
Решението е взето с девет гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за,
Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за,
Евгения Харитонова – за, Валентин Петков - за и Димитър Кочков - за).

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:

По т.1. както следва:
1. Приема доклад относно одобряване на предложение от всички оператори на
преносни системи за Методика за осигуряване на данни за генериращите мощности и
товарите в съответствие с чл. 17 на Регламент на Комисията (ЕС) 2016/1719 от 26
септември 2016 за установяване на насока за предварителното разпределяне на преносна
способност.
2. Одобрява Предложението на всички оператори на преносни системи за
Методика за осигуряване на данни за генериращите мощности и товарите.
По т.2. както следва:
1. Приема финансовия отчет на Комисия за енергийно и водно регулиране към
31.12.2017 г.
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Приложения:
1. Доклад с вх. № Е-Дк-201 от 12.03.2018 г. относно одобряване на предложение от
всички оператори на преносни системи за Методика за осигуряване на данни за
генериращите мощности и товарите в съответствие с чл. 17 на Регламент на Комисията
(ЕС) 2016/1719 от 26 септември 2016 за установяване на насока за предварителното
разпределяне на преносна способност.
2. Доклад с вх. № О-Дк-127 от 13.03.2018 г. относно финансов отчет на Комисия
за енергийно и водно регулиране към 31.12.2017 г.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.................................................
(С. Тодорова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

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

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Ю. МИТЕВ

.................................................
(Г. Златев)

(Съгласно Заповед № 170/15.03.2018 г.)

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

Протоколирал:
(Н. Косев - главен експерт)
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