
КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
София – 1000, бул.”Княз Дондуков “ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 9359 613; факс: 988 87 82; 

 

 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 211 

 
София, 19.10.2015 година 

 

 

Днес, 19.10.2015 г. от 12:20 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за енер-

гийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), в състав „Енергетика“, ръководено от пред-

седателя доц. д-р Иван Н. Иванов. 

 

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Александър Йорданов, Владко 

Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова и главният секретар Николай Георгиев 

(без право на глас).  
 

На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция „Правна”,  П. Мла-

деновски – началник на отдел „Цени и лицензии: електрически мрежи, търговия и пазари“ 

и експерти на КЕВР. 
 

Установено бе, че няма правни пречки за провеждане на заседанието, което протече 

при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Доклад относно необходимостта от откриване на процедура по чл. 31а, ал. 1 от За-

кона за енергетиката (ЗЕ) за изменение на цените на електрическата енергия по време 

на ценовия период. 
Работна група: Е. Маринова, П. Младеновски,  

М. Трифонов, Ю. Стоянов, Д. Лефтерова 

 

 

По т.1. Комисията разгледа доклад относно необходимостта от откриване на 

процедура по чл. 31а, ал. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) за изменение на цените на 

електрическата енергия по време на ценовия период. 

 

Със Заповед № З-Е-208 от 14.10.2015 г. е сформирана работна група със задача след 

анализ на промените в изходните данни използвани при утвърждаване на цените на 

електрическата енергия с Решение Ц-27 от 31.07.2015 г. на КЕВР, да изготви доклад относно 

необходимостта от откриване на процедура по чл. 31а, ал. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) 

за изменение на цените на електрическата енергия по време на ценовия период. В тави 

връзка е установено следното: 

На закрито заседание, проведено на 30.09.2015 г., Комисията за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР, Комисията) е приела Решение № Ц- 34 от 30.09.2015 г., съгласно което 

считано от 01.10.2015 г., утвърждава изменение на пределните цени на топлинната енергия 
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и на преференциалните цени на електрическата енергия, произведена по високоефективен 

комбиниран начин от топлоелектрически централи с комбиниран начин на производство. 

Изменението е във връзка с утвърдената с Решение № Ц - 33 от 30.09.2015 г. по-ниска с 

14,26% цена, по която „Булгаргаз“ ЕАД следва да продава природен газ на крайните снаб-

дители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа. 
Разходите на обществения доставчик за изкупуването на произведената електричес-

ката енергия от дружествата от сектор „Топлоенергетика” представляват ценообразуващ 

елемент при определянето на  цената, по която НЕК ЕАД, в качеството си на обществен 

доставчик, продава електрическа енергия на крайните снабдители и на цената за задължения 

към обществото. В Решение Ц-27 от 31.07.2015 г.  количествата и разходите за изкупуване 

на електрическа енергия от производители с високоефективно комбинирано производство 

на топлинна и електрическа енергия са отчетени в съответствие с  Решение № Ц – 25 от 

30.06.2015 г. на КЕВР. Съгласно Решение № Ц- 34 от 30.09.2015 г. размера на този ценооб-

разуващ елемент се изменя както следва: 
 

Централи с комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия 

  

Решение № Ц – 25 

от 30.06.2015 г. 

Решение № Ц- 34 

от 30.09.2015 г. 
Изменение 

1 

Количество електрическа енергия, 

MWh 
3 210 516 3 162 516 -1,50% 

2 

Разходи на обществения доставчик 

за изкупуване на произведената елек-

трическа енергия, хил. лв. 

519 594 479 279 -7,76% 

 

В случай, че тази промяна не бъде отразена в цената, по която общественият достав-

чик, продава електрическа енергия на крайните снабдители и в цената за задължения към 

обществото, НЕК ЕАД ще реализира допълнителен марж над този утвърден с Решение Ц-

27 от 31.07.2015 г. 
   От изложеното по-горе може да бъде направен извод, че е налице отклонение между 

признатите от КЕВР прогнозни разходи и тези, действително извършвани от обществения 

доставчик. Тези причини обосновават необходимостта КЕВР да открие процедура за изме-

нение на утвърдените с Решение № Ц-27 от 31.07.2015 г. цени на електрическата енергия, в 

хода на която да бъде установено налице ли са съществени отклонения между формираните 

прогнозни необходими годишни приходи на дружествата и извършваните от тях разходи. 

Такава възможност е регламентирана в чл. 31а, ал. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ), като с 

разпоредбата на чл. 31а, ал. 2 от ЗЕ е предоставено и право на КЕВР да приеме съкратени 

процедури и срокове.  
 

   Изказвания по т.1: 

Докладва П. Младеновски.  

И. Н. Иванов обърна внимание, че на днешното закрито заседание се приема само 

решение за откриване на процедурата. Разискванията по същество ще се проведат въз ос-

нова на доклада, който работната група ще представи за разглеждане на заседание на 

22.10.2015 г. 
И. Н. Иванов попита на какво се дължи промяната в количеството електрическа енер-

гия. Защо изкупената енергия намалява с около 50 хил. MWh? 
П. Младеновски отговори, че това е заради промяна в количествата на „Топлофика-

ция Петрич“ ЕАД, които са намалени с 48 хил. MWh. 

И. Н. Иванов обобщи, че заради промяната на „Топлофикация Петрич“ ЕАД, има 

промяна на изкупуваното количество електрическа енергия от „НЕК“ ЕАД. Второ, поради 

промяната в цената на природния газ, която е влязла в сила с решение на КЕВР №Ц-33 от 
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30.09.2015 г., разходите намаляват със 7,76% за изкупуване на произведената електрическа 

енергия. 
 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 31а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

енергетиката, Комисията  

 

Р Е Ш И: 

 

І. Приема доклад на работната група относно необходимостта от откриване на 

процедура по чл. 31а, ал. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) за изменение на цените на 

електрическата енергия по време на ценовия период. 

ІІ. Открива процедура за изменение на цени на електрическата енергия, утвърдени с 

Решение № Ц-27 от 31.07.2015 г. 

1. Приема съкратени процедура и срокове, както следва: 

1.1. Дата на провеждане на закрито заседание на КЕВР за приемане на доклад и 

проект на решение за изменение на цените на електрическата енергия – 22.10.2015 г.; 

1.2. Дата за провеждане на открито заседание и на обществено обсъждане на проект 

на решение за изменение на цените на електрическата енергия – 26.10.2015 г.; 
1.3. Срок за предоставяне на становища по проект на решение за изменение на це-

ните на електрическата енергия – 2 дни; 

1.4. Дата за провеждане на закрито заседание на КЕВР за приемане на решение за 

изменение на цените на електрическата енергия - 30.10.2015 г.    

 

Решението е взето с пет гласа „за” (И. Н. Иванов, А. Йорданов, В. Владимиров, Г. 

Златев, Е. Харитонова), от които четири гласа (А. Йорданов, В. Владимиров, Г. Златев, Е. 

Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 

 
Приложения: 

1. Доклад с вх. № Е-Дк-288/16.10.2015 г. относно необходимостта от откриване на 

процедура по чл. 31а, ал. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) за изменение на цените на елект-

рическата енергия по време на ценовия период. 
 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
 

       

1. .................................................                   ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 
 (А. Йорданов) 

 

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

  (В. Владимиров) 
 

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

 (Г. Златев) 
Н. ГЕОРГИЕВ 

4. .................................................     

 (Е. Харитонова) 


