
                                                                                                                                                                         

КЕВР - СЕДМИЦАТА В ЦИФРИ И ФАКТИ 

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА 

   На 21.10.2015 г. в КЕВР бяха проведени 

обществени обсъждания във връзка със заявленията на „Комекес“ АД за утвърждаване цени за 

разпределение и на цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител за територията на общ. 

Самоков, както и по заявлението на „Добруджа газ“АД за утвърждаване на цени за разпределение и на 

цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мружа на 

„Добруджа газ“ АД на територията на общ. Генерал Тошево. Съгласно нормативните изисквания, 

докладите по двете заявления, изготвени от работната група, бяха публикувани предварително на 

интернет страницата на регулатора. След проведеното обществено обсъждане, Комисията ще се 

произнесе с окончателно  решение.  

 

 На 21.10.2015 г. КЕВР проведе 

обществено обсъждане на доклада относно „Определяне на преференциални цени на 

електрическата енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници с комбиниран цикъл и 

индиректно ползване на биомаса“.  Докладът на работна група беше публикуван предварително на 



                                                                                                                                                                         
интернет страницата на регулатора. На проведеното обществено обсъждане мнения и предложения по 

доклада изразиха присъстващите представители на над 15 дружества и неправителствени организации 

– ЕРП, инвеститори в централи за производство на електричество от биомаса, синдикални и 

граждански сдружения, граждани. Предстои КЕВР да се произнесе на закрито заседание с окончателно 

решение по обсъждания въпрос. 

  

 На 22.10.2015 г., на открито заседание, 

КЕВР обсъди и доклад на работната група във връзка с внесеното от „КААлекс-енерджи“ ООД 

заявление за издаване на лицензия. Предстои на 27.10 комисията да вземе окончателно решение по 

заявлението на вносителя. 

Същия ден в КЕВР беше проведено обществено обсъждане по Проект на Решение за 

изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия. Съгласно нормативните 

изисквания, промените бяха публикувани предварително на интернет страницата на регулатора. 

Измененията са разработени с оглед съобразяване на влезлите в сила промени в Закона за 

енергетиката и Закона за енергията от възобновяеми източници. Основните цели на промените са  

осигуряване на предпоставки за поддържане на баланса между производство и потребление на 

електрическа енергия и създаване на гаранции за сигурно и надеждно функциониране на 

електроенергийната система; допълнителна възможност за търговските участници да търгуват на 

енергийната борса при пазарни условия, прозрачност и конкурентна среда; справедливо 

разпределение на разходите, произтичащи от заложените в ЗЕ задължения към обществото между 

всички търговски участници. На общественото обсъждане, продължило над 2 часа, свои мнения и 

предложения изложиха представители на близо 20 компании от енергийния сектор, неправителствени, 

браншови организации, граждани. В рамките на предвидения двуседмичен срок, всички участници в 

дискусията ще имат възможност да депозират писмено своите предложения по Правилата, които ще 

бъдат обсъдени от членовете на КЕВР.  Окончателното решение ще бъде взето на закрито заседание 

на комисията.  

 
  

 
 

 



                                                                                                                                                                         

 

СРЕЩИ И ПРОЯВИ С УЧАСТИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КЕВР  

И ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА 

 

     20.10 - Председателят на КЕВР доц. Иван Иванов 

и членовете на регулатора Евгения Харитонова и Александър Йорданов бяха сред официалните гости 
на церемонията  по прокарване на нов експлоатационен сондаж Е-72 на Подземното газово 

хранилище /ПГХ/ край с. Чирен, област Враца. Със сондажа се поставя началото на процеса за 
модернизация на инфраструктурата на хранилището с цел увеличаване възможностите за дневен 

добив и нагнетяване на природен газ, както и разширяване  на неговия капацитет.  Стойността на 

новия експлоатационен сондаж Е-72 е 10,394 млн. лв. като е планирано той да бъде завършен до края 
на юни 2016 г.   

Тригодишната инвестиционна програма на „Булгартрансгаз“ ЕАД предвижда в ПГХ „Чирен“ да 

бъдат инвестирани общо 42 млн. лв. След приключване на всички дейности, вместо сегашните 550 
милиона куб. м., газохранилището ще разполага с удвоен капацитет от 1 млрд. куб. м. природен газ. С 

разширяването ще бъдат осигурени достатъчни запаси за непрекъсваемите промишлени производства 
и за топлофикационните услуги в случай на криза в доставките на синьо гориво.   


