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П Р О Т О К О Л 
 

№ 134 

 
София, 28.06.2017 година 

 

Днес, 28.06.2017 г. от 14:00 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), в състав „Енергетика“, ръководено от 

председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.  
 

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Ремзи Осман, Владко 

Владимиров, Георги Златев и Евгения Харитонова, и главният секретар Росица Тоткова (без 

право на глас). 

 

На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, П. 

Младеновски – директор на дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“, А. Иванова -  

и.д. директор на дирекция„Природен газ”. 

  

И. Н. Иванов: Благодаря Ви, че се отзовахте на днешното закрито заседание на 

КЕВР, в специализиран състав „Енергетика“. Присъстват петима от седемте членове на 

специализирания състав. Г-н Александър Йорданов има здравословен проблем. Г-жа Светла 

Тодорова преди около час ми съобщи, че има неотложен ангажимент, поради което не може 

да присъства. В разговора тя не изрази възражение спрямо това, което е предмет на нашето 

обсъждане днес.  

 

 

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. Обсъждане на датата и часа на провеждане на закрито заседание на състав 

Енергетика относно приемане на:  

- Проект на решение относно: заявление с вх. № Е-15-20-27 от 09.06.2017 г., 

подадено от „Булгаргаз” ЕАД, за утвърждаване на цени, по които общественият доставчик 

продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към 

газопреносната мрежа за III тримесечие на 2017 г.  

- Проект на решение относно: определяне на преференциални цени на 

електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници и актуализация на 

преференциални цени на електрическата енергия, произведена от биомаса 
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- Проект на решение относно: извършване на регулаторен преглед и 

утвърждаване на цени на топлинната енергия и определяне на преференциални цени на 

електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централи 

с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, при прилагане на 

метода на ценово регулиране „норма на възвръщаемост на капитала“ на дружества от 

сектор „Топлоенергетика“ от 01.07.2017 г. 

- Проект на решение относно: определяне на разполагаемостта за производство 

на електрическа енергия на производителите, от които общественият доставчик да 

изкупува електрическа енергия, както и количеството електрическа енергия, в 

съответствие с които общественият доставчик да сключва сделки с крайните снабдители 

- Проект на решение относно: утвърждаване на цени в сектор 

„Електроенергетика“, считано от 01.07.2017 г. 

 

 

И. Н. Иванов: Ние сме се събрали за обсъждане само на една точка. А тя е да се 

произнесем за датата и часа на провеждане на закрито заседание, в състав „Енергетика“, 

относно приемане на проекти за решения по пет заявления за утвърждаване на цени: за 

природния газ; за енергията от възобновяеми източници и преференциални цени на 

енергията, произведена от биомаса; за извършване на регулаторен преглед и утвърждаване 

на цени на топлинната енергия и определяне на преференциални цени на електрическата 

енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централи с комбинирано 

производство на електрическа и топлинна енергия; определяне на разполагаемостта за 

производство на електрическа енергия на производителите, от които общественият 

доставчик да изкупува електрическа енергия, и количествата, в съответствие с които 

общественият доставчик да сключва сделки с крайните снабдители. Последният проект е  

Проект за утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“.  

Причините да проведем днешното заседание са две. Първата е, че се касае за пет 

ценови решения. За някои от тях бяха проведени открити заседания и обществени 

обсъждания, за други – само открито заседание, както е за цената на природния газ. В 

повечето случаи постъпиха към Комисията многобройни предложения, възражения и 

становища. Така както е необходимо да постъпят работните групи, те съответно се 

произнасят по всяко едно постъпило становище, независимо дали се възразява или се 

правят други предложения. Работните групи работиха и продължават да работят 

изключително интензивно, но до вечерта на вчерашния ден беше наистина невъзможно да 

се завърши с дейността по всичките пет доклади, респективно и проекти на решения, 

респективно да бъдат изпратени на членовете на КЕВР. Знаете, че е необходимо да има два 

работни дни за запознаване с материалите по всяка една точка. Днес работните групи са 

заявили, че тези материали ще бъдат изпратени. Респективно четвъртък и петък са двата 

дни за запознаване с тях и предложението е да проведем заседание на 01 юли, като 

ценовите решения, които ще приемем тогава, ще влязат в сила от деня на тяхното 

произнасяне. Мога да допълня единствено, че промените в Закона за енергетиката, които 

бяха гласувани от Народното събрание и публикувани в Държавен вестник, също влизат в 

сила от събота, 01 юли. Бих казал, че един морален ангажимент на Комисията е да се 

съобрази с волята на законодателния орган на страната.  

При това положение моето единствено предложение като проект на решение, 

колеги, е да приемем следното: 

Комисията за енергийно и водно регулиране 

Р Е Ш И: 

 Закритото заседание в състав „Енергетика“ за приемане на: 

1. Проект на решение относно: заявление с вх. № Е-15-20-27 от 09.06.2017 г., 

подадено от „Булгаргаз” ЕАД, за утвърждаване на цени, по които общественият 

доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към 
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газопреносната мрежа за III тримесечие на 2017 г.;  

2. Проект на решение относно: определяне на преференциални цени на 

електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници и актуализация на 

преференциални цени на електрическата енергия, произведена от биомаса; 

3. Проект на решение относно: извършване на регулаторен преглед и 

утвърждаване на цени на топлинната енергия и определяне на преференциални цени на 

електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централи 

с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, при прилагане на 

метода на ценово регулиране „норма на възвръщаемост на капитала“ на дружества от 

сектор „Топлоенергетика“ от 01.07.2017 г.; 

4. Проект на решение относно: определяне на разполагаемостта за производство 

на електрическа енергия на производителите, от които общественият доставчик да 

изкупува електрическа енергия, както и количеството електрическа енергия, в 

съответствие с които общественият доставчик да сключва сделки с крайните 

снабдители; 

5. Проект на решение относно: утвърждаване на цени в сектор 

„Електроенергетика“, считано от 01.07.2017 г. 

да се проведе на 01.07.2017 г. от 9.30 часа. 

Това е от мен. Моля, ако имате изказвания или въпроси. 

 

Ремзи Осман: Вие бяхте изчерпателен. Уважаеми колеги, мисля, че с единодушие 

трябва да приемем един такъв текст, за да остане в протокола и да няма никакво съмнение, 

въпреки че беше казано. Публикуване в Държавен вестник, не е влязъл в сила Законът. 

След като промените в Закона се публикувани, влизат в сила след тридневния срок след 

публикуването. Вие всички знаете, че ние очаквахме да влезе в сила в деня на 

публикуването, но законодателят така е преценил. Мисля, че не е фатално. Това исках 

допълнително да кажа, че разглеждането в събота не е фатално. Напротив, в интерес е на 

цялото общество. Но г-н Председателят беше изчерпателен. 

 

И. Н. Иванов: Благодаря, г-н Осман. Има ли други изказвания, колеги? Ако не, 

подлагам на гласуване проекта на решение, който изчетох. 

 

Предвид гореизложеното, Комисията за енергийно и водно регулиране 

 

Р Е Ш И: 

 

Закритото заседание в състав „Енергетика“ за приемане на: 

1. Проект на решение относно: заявление с вх. № Е-15-20-27 от 09.06.2017 г., 

подадено от „Булгаргаз” ЕАД, за утвърждаване на цени, по които общественият доставчик 

продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към 

газопреносната мрежа за III тримесечие на 2017 г.;  

2. Проект на решение относно: определяне на преференциални цени на 

електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници и актуализация на 

преференциални цени на електрическата енергия, произведена от биомаса; 

3. Проект на решение относно: извършване на регулаторен преглед и утвърждаване 

на цени на топлинната енергия и определяне на преференциални цени на електрическата 

енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централи с комбинирано 

производство на електрическа и топлинна енергия, при прилагане на метода на ценово 

регулиране „норма на възвръщаемост на капитала“ на дружества от сектор 

„Топлоенергетика“ от 01.07.2017 г.; 

4. Проект на решение относно: определяне на разполагаемостта за производство на 

електрическа енергия на производителите, от които общественият доставчик да изкупува 
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електрическа енергия, както и количеството електрическа енергия, в съответствие с които 

общественият доставчик да сключва сделки с крайните снабдители; 

5. Проект на решение относно: утвърждаване на цени в сектор 

„Електроенергетика“, считано от 01.07.2017 г. 

да се проведе на 01.07.2017 г. от 9.30 часа. 

 

 

 

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

на Комисията Ремзи Осман, Владко Владимиров, Георги Златев и Евгения Харитонова.  

 

Решението е взето с пет гласа „за”, от които три гласа (Владко Владимиров, 

Георги Златев и Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

 

И. Н. Иванов: Моля Ви, г-жо Главен секретар, да се изпрати дневният ред за 

закритото заседание на КЕВР, в специализиран състав „Енергетика“, което ще се проведе 

в събота, 01 юли, от 09.30 ч. Разбира се, към представителите на администрацията на 

Комисията в днешния ден трябва да бъдат изпратени и материалите по всяко едно от 

ценовите решения. 

 

 

 

 
 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
 

       

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

 (Р. Осман) 

 

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

 (В. Владимиров) 

 

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

 (Г. Златев) 

          Р. ТОТКОВА 

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

 (Е. Харитонова)     

 

 

 
 

 

Протоколирал:  

 (А. Фикова - главен експерт) 
 


