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Еленко Божков: Действията на ДКЕВР са изцяло в съответствие със закона и нейните правомощия 

Целта на Комисията е балансиращият пазар на електроенергия да стартира от 1 април 

 

„Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е напълно отворена към добри практики и 

рационални предложения, които могат да доведат до положителни за всички резултати. Пътят към постигане 

на такива резултати е един – чрез диалог и съвместна работа. И в момента в Комисията се работи по 

предложения на браншови организации, като крайната цел е постигането на баланс между ползите за всички 

страни“. Това заяви членът на ДКЕВР Еленко Божков в предаването „На шестия ден“ по Радио К2. 

„Дейността на Комисията е подчинена изцяло на българското законодателство – и това би трябвало да важи с 

еднаква сила както за нас като регулатор, така и за всички, които по един или друг начин имат отношение към 

енергийната система на страната – производители, потребители, търговци на електрическа енергия“, 

коментира Божков във връзка с причините за стартирането на процедура по отнемането на лицензиите за 

извършване на дейността „обществено снабдяване с електрическа енергия“ на ЕВН България 

Електроснабдяване, ЧЕЗ Електро България и Енерго-ПРО продажби. 

Еленко Божков припомни, че това решение на ДКЕВР е взето след провеждането на редица предварителни 

разговори, недовели до резултат. „В чл. 35, ал.3 от Закона за енергетиката е регламентирано какво следва да 

предприемат електроснабдителните дружества във връзка с компенсирането на разходите им, произтичащи 

от т.нар. задължения към обществото“, заяви Божков. „Очаквам, че в тази ситуация здравият разум ще 

надделее“, добави той. По думите му задълженията на трите дружества вече наближават 400 милиона лева и 

тези суми трябва да бъдат изплатени на НЕК. 

На 7 април ДКЕВР ще проведе открито заседание, на което ще бъдат разгледани становищата на ЕВН България 

Електроснабдяване, ЧЕЗ Електро България и Енерго-ПРО продажби. След това Комисията следва да вземе 

решение относно последващите действия. 

„Към момента нямаме никакви обективни данни или предпоставки да мислим за промяна на в момента 

действащите цени“, заяви Еленко Божков в отговор на въпрос относно евентуална промяна в цените на 

електрическата енергия за потребители. „До 31 март дружествата следва да подадат своите заявления за 

цени, а до 1 юли Комисията следва да ги разгледа и анализира“, допълни той. 

Божков припомни, че целта на ДКЕВР е от 1 април да стартира балансиращият пазар на електрическа енергия. 

„Очакваме да видим как ще се намалят разходите за балансиране, които сега изцяло се плащат от ЕСО и НЕК. 

Със стартирането на този балансиращ пазар разходите следва да се разпределят върху всички участници в 

потреблението", каза още Божков.   

„Съвсем скоро ще бъдат ясни и резултатите от проверките на четирите електроразпределителни дружества. 

Оттам следва да се види и как те изпълняват инвестиционните си програми в различните ценови периоди“, 

припомни Еленко Божков. По думите му европейските норми налагат капиталова норма на възвръщаемост на 

дружествата около 8%. Оттук следва и да се мисли как биха могли да се използват спестените средства за 

въвеждане на иновации и интелигентни мрежи.   

  


