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П Р О Т О К О Л 
 

София, 13.08.2013 г. 
 

от Обществено обсъждане на Правила за условията и реда за предоставяне на достъп 

до електропреносната и електроразпределителните мрежи 

 

Днес, 13.08.2013 г. от 11:20 ч. в сградата на ДКЕВР се проведе обществено 

обсъждане, ръководено от Димитър Димитров – член на ДКЕВР. 

 

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Михаил Димитров, Еленко 

Божков, Илиян Б. Илиев, Милена Миланова, Емилия Савева – главен секретар, И. 

Александров – за директор дирекция “РК - електроенергетика и топлоенергетика”, Хр. 

Коцева – за директор дирекция ИАРП, П. Друмев - за директор дирекция „Правна” и 

експерти от ДКЕВР. 

Отсъстваха председателят на ДКЕВР Анжела Тонева и Илиян Хр. Илиев – платен 

годишен отпуск. 
 

С писмо на ДКЕВР с изх. № Е-03-17-91/05.08.2013 г. като заинтересовани лица 

бяха поканени Министерство на икономиката и енергетиката, Министерство на 

регионалното развитие, Комисията по енергетика към народното събрание, 

Омбудсман на Република България, „НЕК” ЕАД, „ЕСО” ЕАД, „ЧЕЗ България” ЕАД, 

„ЕВН-България” ЕАД, „Енерго-Про България” ЕАД, „ЕРП-Златни пясъци” АД, 

Българската стопанска камара, Конфедерацията на работодателите и 

индустриалците в България, Българска федерация на индустриалните енергийни 

консуматори, Българска браншова камара на енергетиците, Гражданско движение 

„ДНЕС“, Национална федерация на енергетиците, Независима синдикална 

федерация на енергетиците в България, НСНЕ Екоенергия, Българско акционерно 

дружество „Гранитоид” АД, Съюз на производителите на екологична енергия-БГ, 

Българо-японска асоциация за вятърна и фотоволтаична енергия, Българска 

асоциация за вятърна енергия, Асоциация на производителите на екологична 

енергия, Обединен съюз за зелена енергия, „Сентрал Хидроелектрик Дьо Булгари” 

ЕООД, Инстут за публично–частно партньорство, „Биогаз Север БГ” ООД, „Бул Еко 

Енергия” ООД, Българска хидроенергийна асоциация, PVB Пауър България АД, 

Българска ветроенергийна асоциация, Българска соларна асоциация, Българска 

фотоволтаична асоциация, Обединен съюз за зелена енергия и Алианс за устойчиво 

развитие. На общественото обсъждане присъстваха: 

 г-н Милен Александров – главен експерт в МИЕ 

 г-н Георги Наков – ръководител управление  в „НЕК” ЕАД 

 г-н Митко Влахов – ръководител отдел в „ЕСО” ЕАД 

 г-н Емил Тихомиров – ръководител отдел в „ЕСО” ЕАД 

 г-н Огнян Нечев - заместник-ръководител Регулация „ЧЕЗ България” ЕАД 

 г-н Гочо Чемширов - „ЕВН-България” ЕАД 

 г-н Пламен Стефанов - „Енерго-Про България” ЕАД 

 г-н Йордан Станчев – ръководител Пласмент на „ЕРП-Златни пясъци” АД 

 г-н Добрин Митев – експерт в  Българската стопанска камара 

 г-н Пламен Дилков – съпредседател на Асоциация на производителите на 

екологична енергия и PVB Пауър България АД 
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 г-н Атанас Стоилов - Обединен съюз за зелена енергия 

 г-н Красимир Влъчков - „Бул Еко Енергия” ООД 

 г-жа Малинка Николова – член на УС на Българска соларна асоциация 

 г-н Никола Газдов - Българска фотоволтаична асоциация 

 

Министерство на регионалното развитие, Комисията по енергетика към народното 

събрание, Омбудсман на Република България, Конфедерацията на работодателите и 

индустриалците в България, Българска федерация на индустриалните енергийни 

консуматори, Българска браншова камара на енергетиците, Гражданско движение 

„ДНЕС“, Национална федерация на енергетиците, Независима синдикална федерация на 

енергетиците в България, НСНЕ Екоенергия, Българско акционерно дружество 

„Гранитоид” АД, Съюз на производителите на екологична енергия-БГ, Българо-японска 

асоциация за вятърна и фотоволтаична енергия, Българска асоциация за вятърна енергия, 

„Сентрал Хидроелектрик Дьо Булгари” ЕООД, Инстут за публично–частно партньорство, 

„Биогаз Север БГ” ООД, Българска хидроенергийна асоциация, Българска ветроенергийна 

асоциация, Обединен съюз за зелена енергия, Алианс за устойчиво развитие не изпращат 

свои представители. 

 

На общественото обсъждане присъстват: 

 г-жа Даниела Стоичкова – председател на Българска асоциация за устойчива 

енергия 

 г-н Костадин Шкретов – технически мениджър на Сторм Грийн Енепджи АД 

 г-н Милиян Арсов – финансов мениджър на Грийн Глобул Сити 

 г-н Кирил Денев – изпълнителен директор на Кей Енд Ес Енерджи АД 

 г-н Богомил Николов - Българска национална асоциация Активни 

потребители 

 

Общественото обсъждане се отразяваше от представители на средствата за масова 

информация. 

 

На интернет страницата на Комисията е публикуван проект на Правила за 

условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и 

електроразпределителните мрежи. 

 

И. Близнашка – началник отдел "Лицензии и контрол" в дирекция “РК - 

електроенергетика и топлоенергетика”: 

Отново съгласно правомощията на ДКЕВР да определя Правилата за достъп до 

електропреносната и електроразпределителните мрежи бяха изискани становища и 

предложения от енергийните дружества. Бяха внесени в срок. От работната група беше 

изготвен настоящият проект на Правилата, които предлагаме за обществено обсъждане. 

 

М. Александров – МИЕ: 

Ще изпратим писмено становище. 

 

Г. Наков – „НЕК” ЕАД: 

Запознати сме с Правилата, ще изпратим нашето писмено становище. 

 

М. Влахов – „ЕСО” ЕАД: 

Ще изпратим нашето становище, имаме доста забележки. 

 

О. Нечев - „ЧЕЗ България” ЕАД: 

Запознати сме с текста на предложения документ. За нас необяснимо той се 

различава съществено от окончателния вариант, който изработихме в работната група. 
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Затова нашето предложение ще бъде в посока възстановяване на някои текстове от 

първоначалния вариант на документа. Както регламентираме достъпа за клиентите до 

електропреносните мрежи, така и да предвидим и регламент за прекъсване на достъпа за 

тези, които продължително време не заплащат мрежовите услуги. Прекъснатият достъп 

изисква едно последващо обезопасяване на енергийните съоръжения. Това нещо се прави 

с цел защита живота и здравето на клиентите. Предложенията ще изпратим писмено в 

законоустановения срок. 

 

Г. Чемширов - „ЕВН-България” ЕАД: 

Ще представим писмено становище в срок. 

 

Пл. Стефанов - „Енерго-Про България” ЕАД: 

Ще представим писмено становище. 

 

Д. Митев –Българската стопанска камара: 

Писмени бележки ще представим. 

 

Пл. Дилков – Асоциация на производителите на екологична енергия и PVB 

Пауър България АД: 

Ще представим писмено становище. 

 

След като установи, че няма други изказвания, председателстващият благодари 

още веднъж на присъстващите и закри в 11:25 ч. общественото обсъждане, като напомни 

за 14-дневния срок, в който могат да се представят в Комисията предложения по проекта 

на Правила за условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и 

електроразпределителните мрежи. 

 
 

Приложения:  

1. Писмо покана на ДКЕВР с изх. № Е-03-17-91/05.08.2013 г.  

2. Пълен запис на общественото обсъждане на цифров носител. 
 

 
 

ЧЛЕНОВЕ НА ДКЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ: отсъства 
 

       

1........отсъства...........................                                (А.Тонева) 

 (Ил.Хр.Илиев) 

 

2. ................................................. 

 (М.Димитров) 

 

3. ................................................. 

 (Е.Божков) 

 

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

 (Д.Димитров)        ( Е.Савева) 

 

5. ................................................. 

 (М.Миланова) 

 

6. ................................................. 

 (Ил.Б. Илиев) 


