
                                                                                                                                                                         

КЕВР - СЕДМИЦАТА В ЦИФРИ И ФАКТИ 

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА 

  

   На 04.11. КЕВР проведе 
открито заседание, на което бяха обсъдени доклади на работните групи по внесени 
заявления : от „Балкангаз 2000” АД – за утвърждаване на цени за дейностите „разпределение 
на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” на територията на 
община Ботевград за периода 2015-2019; от „Севлиевогаз-2000” АД – за утвърждаване на 
пределни цени за разпределение на природен газ и пределни цени за снабдяване с природен 
газ от краен снабдител за територията на община Севлиево за периода 2015-2019 г.; от 
„Камено-газ” ЕООД – за утвърждаване на цени за пренос на природен газ по 
газоразпределителната мрежа и цени за продажба на природен газ на територията на 
община Камено за периода 2015-2019 г. Представителите на трите дружества приеха без 
възражения докладите на комисията. Регулаторът ще се произнесе с окончателно решение по 
заявленията на закрито заседание, насрочено за 9.11.2015 г. 

На същото заседание КЕВР обсъди и доклади на работните групи по внесени заявления 
от „Овергаз Мрежи” АД за : утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за 
снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на 
територията на общините: Асеновград, Първомай, Пазарджик и Пещера за периода 2015-2019 
г.; утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен 
газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на 
общините: Кюстендил, Монтана, Мездра, Петрич, Банско и Разлог, за периода 2015-2019 г. ; 
утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ 
и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на общините: 
Бургас, Айтос, Царево, Карнобат, Несебър, Поморие, Приморско, Созопол, Ямбол, Тунджа, 
Стара Загора, Нова Загора, Нови пазар и Варна, с изключение на кметствата „Владислав 
Варненчик”, „Младост“ и „Аспарухово”, за периода 2015-2019г. На заседанието 
представителите на „Овергаз Мрежи” АД приеха без възражения докладите на комисията. 



                                                                                                                                                                         
Регулаторът ще се произнесе с окончателно решение по заявленията на закрито заседание, 
насрочено за 9.11.2015 г. 

През седмицата бяха проведени и три закрити заседания, на които членовете на 
КЕВР се произнесоха по постъпили жалби и одобриха доклади и становища по различни 
въпроси.  

 

 СРЕЩИ И ПРОЯВИ С УЧАСТИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КЕВР 

И ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА 

  „Стартирането на българската 
енергийна борса ще позволи България ще стане нормален участник на европейския енергиен 
пазар, тъй като цените на електроенергията ще се определят в условията на конкуренция, 
прозрачност и на пазарна основа, в съответствие с основополагащите принципи на ЕС в 
сектора. Основната идея на борсата е битовите потребители да не бъдат подлагани на 
сериозни промени в цената на електроенергията и затова въвеждането й е необходима 
стъпка”. Това заяви председателят на КЕВР доц. д-р Иван Иванов на проведеното на 5.11.  
заседание на парламентарната Комисия за наблюдение на дейността на Държавната комисия 
за енергийно и водно регулиране. Ръководителят на регулатора информира за готовността, 
графика на приложение, съдържанието и основните принципи в Правилата за търговия с 
електрическа енергия като основен нормативен документ за работата на енергийната борса. 
Доц. Иванов увери, че на 8 декември българската енергийна борса би трябвало да стартира 
пробно на първа фаза, а на 9 декември да се извърши пробно първата физическа размяна на 
продадена и купена електроенергия. 
           „Българските граждани трябва да разберат, че електроенергийната борса ще работи в 
техен интерес. Тя предоставя на потребителите възможността за свобода на избора, което е 
един от водещите принципи, залегнали в регламентите на ЕК“, подчерта доц. Иванов.  



                                                                                                                                                                         
В заседанието на парламентарната комисия участваха и членовете на КЕВР Евгения 

Харитонова, Александър Йорданов и Владко Владимиров.  
  

   На 5.11 в Комисията за 
енергийно и водно регулиране се проведе среща с делегация на Мисията на МВФ за 
България. От страна на регулатора, в разговора участваха членовете на КЕВР Светла 
Тодорова и Евгения Харитонова. Представителите на МВФ бяха запознати със структурата и 
организацията на работа на Комисията,  с  отражението  на  законодателните промени върху 
решенията на КЕВР в областта на ценообразуването на електрическата и топлинната енергия, 
както и с подготовката за предстоящата либерализация на енергийния пазар у нас и старта 
на независимата енергийна борса.  

 

  На 6.11. председателят на 
КЕВР участва като водещ лектор в традиционния годишен семинар на Балканската и 



                                                                                                                                                                         
Черноморска петролна асоциация /BBSPA/, който се проведе в София. Основна тема на 
проявата бяха регулаторните аспекти в областта на газовия сектор. Участваха представители 
на български и чуждестранни дружества и организации – Булгартрансгаз, EVN, Gas Connect 
Austria, CMS Sofia, ENTSOG, ENGIE, MEKH-Hungarian Regulatory Authority, Norton Rose Fulbright, 
PRISMA European capacity и др.  

В презентацията си доц. Иван Иванов очерта състоянието на газовия пазар у нас и 
тенденциите за неговото развитие през следващите години. Той подчерта, че политиката на 
българското правителство за диверсификация на газовите доставки е насочена към постигане 
на основните цели - създаване на действащ газов пазар в условията на силна конкуренция в 
сектора, повишаване сигурността на доставките, възможност за избор на доставчик от 
потребителите. Като стъпки за постигане на тези цели, ръководителят на регулатора очерта 
от една страна, изграждането на допълнителна газова инфраструктура и модернизиране на 
съществуващите газови трасета на територията на страната, и от друга – осигуряването на 
алтернативни източници за доставка на природен газ. Участниците в семинара бяха 
информирани и за състоянието на проектите за изграждане на интерконекторни връзки със 
съседни страни и в тази връзка като основен приоритет беше посочен съвместния проект с 
Гърция. Според доц. Иванов, изпълнението на проектите ще превърне България в ключова 
страна, осигуряваща енергийна сигурност не само за региона, но и за цяла Югоизточна 
Европа.  

 В своето изложение за ролята и функциите на КЕВР, доц. Иван Иванов направи и 
цялостен преглед на действащата регулаторна рамка като подчерта, че в своите решения 
комисията се основава изцяло на спазването на законовите правила, обективните пазарни 
фактори и защитата на обществения интерес. 
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