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_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
П Р О Т О К О Л 

 

№ 219 

 
София, 19.10.2017 година 

 

 

Днес, 19.10.2017 г. от 10:32 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 Александър Йорданов, 

Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков, Димитър 

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

 

 На заседанието присъстваха И. Касчиев – главен директор на главна дирекция 

„Водоснабдителни и канализационни услуги“, 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“ и експерти на КЕВР. 

 

 На основание чл. 33, ал. 6 от ПДКЕВРНА и по предложение на г-жа Евгения 

Харитонова в дневния ред за закритото заседание е включена допълнителна т. 2: Доклад 

относно одобряване на  Регионален анекс за РИПС ЮИЕ към Хармонизирани правила за 

разпределяне на дългосрочни преносни  права в съответствие с чл. 51 от Регламент (ЕС) 

2016/1719 от 26 септември 2016 г. за установяване на насока относно предварителното 

разпределяне на преносна способност. 

 

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 вх. № В-Дк-109/16.10.2017 г. относно определяне на член на КЕВР за 

заместник-председателско място в Мрежата на водните регулатори от Европа. 

Докладват: Ивайло Касчиев, Даниела Стоилова 

 

 2. Доклад относно одобряване на Регионален анекс за РИПС ЮИЕ към 

Хармонизирани правила за разпределяне на дългосрочни преносни  права в съответствие с 

чл. 51 от Регламент (ЕС) 2016/1719 от 26 септември 2016 г. за установяване на насока 

относно предварителното разпределяне на преносна способност. 

Докладват: Пламен Младеновски, Елена Маринова,  

Милен Трифонов, Величка Маринова 
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По т.1. Комисията разгледа доклад вх. № В-Дк-109/16.10.2017 г. относно 

определяне на член на КЕВР за заместник-председателско място в Мрежата на 

водните регулатори от Европа. 

 

В рамките на 13
та

 среща на Общото събрание на Мрежата на водните регулатори в 

Европа WAREG, състояла се на 10.10.2017 г. в гр. Рига (Латвия), се проведоха избори за 

нови председател и 4 заместник-председатели на WAREG, поради изтичане на мандата на 

настоящите. 

На 04.10.2017 г. бе получено предложение от Секретариата на WAREG за издигане 

на кандидатура за заместник-председател от страна на КЕВР. Поради липса на време за 

реализиране на вътрешна процедура в КЕВР за определяне на персонална кандидатура, бе 

преценено да бъде направена номинация за КЕВР без конкретно персонализиране. 

На проведените избори на 10.10.2017 г. за председател бе преизбран г-н Алберто 

Бианкарди (Италия), а за негови заместници – г-жа Катрин Ръсел (Шотландия), Силвия 

Залонки (Унгария), Антъни Самут (Малта), и кандидатурата на КЕВР с уточнението, че 

КЕВР във възможно най-кратък срок трябва да информира WAREG за персонална 

номинация. Петата кандидатура за заместник-председател на г-жа Александра Лунгу 

(Румъния) събра по-малко гласове и не бе избрана. 

Гласуваното доверие за позиция на заместник-председателско място в мрежата за 

КЕВР е престиж и затвърждаване на авторитет за КЕВР като институция, както и много 

добра оценка за двугодишната работата на ангажираните служители от КЕВР в 

дейностите на мрежата, включително активно участие във всички изследвания и проекти 

на мрежата. При така направена номинация без конкретно персонализиране от 19 

участващи институции в общото събрание на WAREG, 12 гласуваха „за” за заместник-

председателско място на КЕВР в мрежата. 

 

 Изказвания по т.1: 

 Докладва И. Касчиев. На проведената тринадесета среща на Мрежата на водните 

регулатори в Европа (WAREG) на 10.10.2017 г. в Рига са проведени избори за нов 

председател и за четирима заместник-председатели. На 04.10.2017 г. в КЕВР е получено 

предложение от секретариата на Комисията да излъчи номинация за заместник-

председателско място. Не е имало време да се проведе процедура за определяне на 

конкретен представител на КЕВР и затова е направена обща номинация, без да се посочва 

конкретно име. На проведената на 10.10.2017 г. среща за председател на Мрежата на 

водните регулатори в Европа е преизбран сегашният председател, който е от италианския 

регулатор. За останалите четири места са избрани представители на Шотландия, Унгария, 

Малта и номинацията на КЕВР, която е подкрепена от 12 от 19 участници. Петата 

номинация от Румъния не е събрала необходимия брой гласове. Комисията трябва 

максимално бързо да информира секретариата кой ще бъде представител за тази позиция. 

Тази дискусия трябва да определи член на КЕВР, който да бъде представител и заместник-

председател на Мрежата на водните регулатори в Европа. 

 И. Иванов каза, че въз основа на проведени предварителни разговори си позволява 

да предложи номинацията да бъде за Димитър Кочков – член на Комисията за енергийно и 

водно регулиране в пълния ѝ състав и в специализиран състав „Водоснабдяване и 

канализация“. В рамките да двете години и половина от мандата на членовете на 

Комисията Д. Кочков се е утвърдил като човек, който твърдо отстоява провеждането на 

водната реформа в страната и заедно с това е активен участник в обсъжданията на бизнес 

плановете и цените на дружествата. Безспорен факт е, че той е участник при 

разискванията, когато се докладват извършените проверки на ВиК дружествата или 

проектите на решения по съответни жалби в сектора. И. Иванов допълни, че е осъществил 

контакти с представители на WAREG, които са потвърдили, че Д. Кочков се ползва с 

много добро име в самата организация и до голяма степен Мрежата на водните регулатори 

в Европа предоставя на България това заместник-председателско място, считайки че 
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представител на КЕВР ще бъде именно Д. Кочков. И. Иванов каза, че категорично и с 

убеденост отправя предложение към членовете на Комисията да бъде уважена 

кандидатурата на Д. Кочков и в секретариата на Мрежата на водните регулатори в Европа 

да бъде изпратена неговата номинация.  

 А. Йорданов каза, че това е единственото предложение и предлага работната група 

да прочете проекта на решение с внесеното от И. Иванов допълнение.  

 И. Иванов каза, че това е коректно предложение и помоли И. Касчиев да прочете 

проекта на решение.  

 И. Касчиев прочете проекта на решение: 

1. Определя Димитър Кочков, член на Комисията за енергийно и водно регулиране, 

за заместник-председател на Мрежата на водните регулатори в Европа WAREG. 

2. Информира секретариата на Мрежата на водните регулатори в Европа 

WAREG за решението по т. 1. 

И. Иванов установи, че няма други изказвания и предложения по т. 1. от дневния 

ред и подложи на гласуване направеното от работната група предложение.  

 

 Във връзка с горното, 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

1. Определя Димитър Кочков, член на Комисията за енергийно и водно регулиране, 

за заместник-председател на Мрежата на водните регулатори в Европа WAREG. 

2. Информира секретариата на Мрежата на водните регулатори в Европа WAREG 

за решението по т. 1. 

 

В заседанието по точка първа участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения 

Харитонова, Валентин Петков, Димитър Кочков. 

 

Решението е взето с седем гласа „за”, от които два гласа (Валентин Петков и 

Димитър Кочков) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.  

 

И. Иванов обърна внимание, че предоставянето на заместник-председателското 

място на представител на КЕВР е признание, че България се утвърждава като активен 

член на WAREG и се счита, че българското участие в ръководството на организацията ще 

бъде полезно за цялата организация.  

Д. Кочков каза, че благодари за гласуваното доверие и че ще направи всичко 

възможно да го оправдае. Основите на това начинание са поставени преди този състав на 

Комисията. Най-голямо участие имат Даниела Стоилова и Ивайло Касчиев. Те са много 

активни участници от самото създаване на WAREG и затова имат голямо признание. Д. 

Кочков добави, че заедно с В. Петков са се включили във вече започнат процес.  

И. Иванов каза, че доверието, което той и останалите членове на Комисията дават 

на Д. Кочков е искрено. То се дава, за да може позициите на КЕВР в WAREG да бъдат 

защитени. Те са в интерес на реформата на водния сектор в Европа и в България.  

 

Пауза. Заседанието продължава в 13:00 часа. 

 

По т.2. Комисията разгледа доклад относно одобряване на Регионален анекс за 

РИПС ЮИЕ към Хармонизирани правила за разпределяне на дългосрочни преносни  

права в съответствие с чл. 51 от Регламент (ЕС) 2016/1719 от 26 септември 2016 г. за 

установяване на насока относно предварителното разпределяне на преносна 
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способност. 

 

Съгласно чл. 51, параграф 1 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 влизането му в сила, 

всички Оператори на преносни системи (ОПС) представят хармонизирани правила за 

разпределяне по отношение на дългосрочните права за пренос съгласно член 52, параграф 

2 от Регламента, което включва изисквания, специфични за региона и за границата на 

тръжната зона, ако такива са разработени от операторите на преносни системи във всеки 

регион за изчисляване на преносната способност в съответствие с член 52, параграф 3. В 

тази връзка ЕСО ЕАД с писмо с вх. № Е-13-41-44 от 19.04.2017 г. е представило за 

одобряване в КЕВР Предложение от всички оператори на преносни системи (ОПС) за 

хармонизирани правила за разпределяне на дългосрочни преносни  права в съответствие с 

чл. 51 от Регламента (Правилата), част от което е и Регионален анекс за РИПС ЮИЕ към 

правилата. На основание чл. 4, пар. 9 от Регламент 2016/1719,  когато за одобряването на 

условията или методиките се изисква решение от повече от един регулаторен орган, 

компетентните регулаторни органи провеждат взаимни консултации, сътрудничат си 

тясно и се координират помежду си с цел постигане на споразумение, след което в срок от 

шест месеца регулаторните органи вземат решения относно представените условия или 

методики. Следователно за да разгледа условията на Регионален анекс за РИПС ЮИЕ към 

правилата КЕВР следва да проведе консултации със НРО от региона. Обичайно (практика 

на останалите региони) тези консултации се провеждат в рамките на създадени 

регионални енергийни форуми. В тази връзка гръцкият регулаторен орган (RAE) е 

предложил между КЕВР, RAE и ANRE да бъде подписан Меморандум за сътрудничество, 

както и да бъдат приети процедурни правила за работа на форума и начинът  и условията 

за постигане на общи позиции по разглежданите регионални методики и условия. Към 

настоящия момент е в ход процедура по обсъждане на клаузите на предложения 

Меморандум и процедурите за вземане на решения.  

Предвид горното е направено предложение от представителите на ANRE, съвместно 

трите регулаторни органа да поискат от Агенцията за сътрудничество между регулаторите 

на енергия удължаване на срока за произнасяне с шест месеца, на основание чл. 8, пар.1 от 

Регламент 713/2009. 

 

Изказвания по т.2: 

Докладва П. Младеновски. Съгласно чл. 51, параграф 1 от Регламент 1719 от 26 

септември 2016 г. за установяване на насока относно предварителното разпределяне на 

преносна способност, в срок от шест месеца след влизането му в сила, всички Оператори 

на преносни системи представят хармонизирани правила за разпределяне по отношение на 

дългосрочните права за пренос (съгласно член 52, параграф 2 от Регламента), което 

включва изисквания, специфични за региона и за границата на тръжната зона, ако такива 

са разработени от операторите на преносни системи. ЕСО ЕАД е спазило срока и на 

19.04.2017 г. е представило за одобряване в КЕВР Предложение от всички оператори на 

преносни системи за хармонизирани правила за разпределяне на дългосрочни преносни  

права в съответствие с чл. 51 от Регламента. Представен е Регионален анекс за РИПС от 

Югоизточна Европа. На основание чл. 4, пар. 9 от Регламент 2016/1719,  когато за 

одобряването на условията или методиките се изисква решение от повече от един 

регулаторен орган, компетентните регулаторни органи провеждат взаимни консултации, 

сътрудничат си тясно и се координират помежду си с цел постигане на споразумение, след 

което в срок от шест месеца регулаторните органи вземат решения относно представените 

условия или методики. За да разгледа условията на Регионален анекс за РИПС ЮИЕ към 

правилата, КЕВР следва да проведе консултации със националните регулаторни органи на 

Гърция и Румъния. Обичайно тези консултации се провеждат в рамките на създадени 

регионални енергийни форуми. В тази връзка гръцкият регулаторен орган е предложил 
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между КЕВР, RAE и ANRE да бъде подписан Меморандум за сътрудничество, както и да 

бъдат приети процедурни правила за работа на форума, начин и условия за постигане на 

общи позиции по разглежданите регионални методики и условия. Към настоящия момент 

е в ход процедура по обсъждане на клаузите на предложения Меморандум и процедурите 

за вземане на решения. Такъв форум не е създаден, а консултациите са проведени 

единствено на ниво експерти чрез разменяне на електронна кореспонденция. От 

представителите на RAE има предложение трите регулаторни органа съвместно да 

поискат от Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия удължаване на 

срока за произнасяне с шест месеца. Искането е на основание чл. 8, пар. 1 от Регламент 

(ЕО) №  713 за създаване на Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 8, пар. 1 от Регламент (ЕО) №  713, във 

връзка с чл. 4, пар. 9 от Регламент (ЕС) 2016/1719 от 26 септември 2016 г, работната група 

предлага на Комисията за енергийно и водно регулиране да вземе следното решение: 

След постигане на съгласие с националните регулаторни органи на Гърция и 

Румъния, да бъде отправено съвместно искане до Агенцията за сътрудничество между 

регулаторите на енергия за удължаване на срока с 6 (шест) месеца за одобряване на  

Регионален анекс за РИПС ЮИЕ към Хармонизирани правила за разпределяне на 

дългосрочни преносни  права в съответствие с чл. 51 от Регламент (ЕС) 2016/1719 от 26 

септември 2016 г. за установяване на насока относно предварителното разпределяне на 

преносна способност. 

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

И. Иванов каза, че Комисията ще приеме това решение, но то е един вид условно – 

трябва да се постигне гласуване между националните регулаторни органи на България, 

Гърция и Румъния да поискат шестмесечно удължаване. Иска се съгласието на българския 

регулатор да се предприеме такава стъпка.  

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 8, пар. 1 от Регламент (ЕО) №  713/2009 

на Европейския парламент и на Съвета от 13  юли 2009  година за създаване на Агенция за 

сътрудничество между регулаторите на енергия във връзка с чл. 4, пар. 9 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 

 

РЕШИ: 

 

1. Приема доклад на работната група относно одобряване на  Регионален анекс за 

РИПС ЮИЕ към Хармонизирани правила за разпределяне на дългосрочни преносни  

права в съответствие с чл. 51 от Регламент (ЕС) 2016/1719 от 26 септември 2016 г. за 

установяване на насока относно предварителното разпределяне на преносна способност. 

2. След постигане на съгласие с националните регулаторни органи на Гърция и 

Румъния, да бъде отправено съвместно искане до Агенцията за сътрудничество между 

регулаторите на енергия за удължаване на срока с 6 (шест) месеца за одобряване на  

Регионален анекс за РИПС ЮИЕ към Хармонизирани правила за разпределяне на 

дългосрочни преносни  права в съответствие с чл. 51 от Регламент (ЕС) 2016/1719 от 26 

септември 2016 г. за установяване на насока относно предварителното разпределяне на 

преносна способност. 

 

В заседанието по точка втора участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения 

Харитонова, Валентин Петков, Димитър Кочков. 

 

Решението е взето със седем гласа „за”, от които четири гласа (Александър 
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Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на 

Комисията със стаж в енергетиката. 

 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО: 
 

По т.1. както следва: 

1. Определя Димитър Кочков, член на Комисията за енергийно и водно регулиране, 

за заместник-председател на Мрежата на водните регулатори в Европа WAREG. 

2. Информира секретариата на Мрежата на водните регулатори в Европа WAREG 

за решението по т. 1. 

 

По т.2. както следва: 

1. Приема доклад на работната група относно одобряване на  Регионален анекс за 

РИПС ЮИЕ към Хармонизирани правила за разпределяне на дългосрочни преносни  

права в съответствие с чл. 51 от Регламент (ЕС) 2016/1719 от 26 септември 2016 г. за 

установяване на насока относно предварителното разпределяне на преносна способност. 

2. След постигане на съгласие с националните регулаторни органи на Гърция и 

Румъния, да бъде отправено съвместно искане до Агенцията за сътрудничество между 

регулаторите на енергия за удължаване на срока с 6 (шест) месеца за одобряване на  

Регионален анекс за РИПС ЮИЕ към Хармонизирани правила за разпределяне на 

дългосрочни преносни  права в съответствие с чл. 51 от Регламент (ЕС) 2016/1719 от 26 

септември 2016 г. за установяване на насока относно предварителното разпределяне на 

преносна способност. 

 

Приложения: 

1. Доклад вх. № В-Дк-109/16.10.2017 г. относно определяне на член на КЕВР за 

заместник-председателско място в Мрежата на водните регулатори от Европа. 

2. Доклад с вх. № Е-Дк-697/19.10.2017 г. относно одобряване на  Регионален анекс 

за РИПС ЮИЕ към Хармонизирани правила за разпределяне на дългосрочни преносни  

права в съответствие с чл. 51 от Регламент (ЕС) 2016/1719 от 26 септември 2016 г. за 

установяване на насока относно предварителното разпределяне на преносна способност. 
 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

       

.................................................                   ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ 

 (А. Йорданов) 

 

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

 (В. Владимиров) 

 

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

 (Г. Златев) 

 

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

 (Е. Харитонова) 

          Р. ТОТКОВА 

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

 (В. Петков) 

 

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

 (Д. Кочков) 
 

Протоколирал: 

 (Н. Косев - главен експерт) 


