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  Изх. № АСЕП - 105/19.06.2017г.  
ДО 
ДОЦ. Д-Р ИВАН ИВАНОВ  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И 
ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ  
ГР. СОФИЯ 1000, БУЛ. "КНЯЗ ДОНДУКОВ" № 8-10 
Е-MAIL: dker@dker.bg 
 
КОПИЕ ДО: 
Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА 
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА  
 
Г-Н ДЕЛЯН ДОБРЕВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЕНЕРГЕТИКА 
НА 44ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 
 
Г-Н ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ 
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО 
ЕНЕРГЕТИКА НА 44ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОДКОМИСИЯ ЗА 
НАБЛЮДЕНИЕ ДЕЙНОСТТА НА КЕВР 
 
Г-Н ТАСКО ЕРМЕНКОВ 
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО 
ЕНЕРГЕТИКА НА 44ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

 
ОТ 
АСОЦИАЦИЯ СВОБОДЕН ЕНЕРГИЕН ПАЗАР 
ГР. СОФИЯ 1612, УЛ. НАЙДЕН ГЕРОВ № 6, ЕТ. 4, 
ОФИС 7    
E-MAIL: office@asep.bg  

 
ОТНОСНО:  Становище на АСЕП във връзка с Доклад 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, http://www.dker.bg/KAPDOCS/rep_razpolagaemost_17.pdf  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,   

Във връзка с  проведеното на 06.06.2017г. обществено обсъждане на  Доклад  на КЕВР 
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, Асоциация „Свободен енергиен пазар“ по-долу 
представя,  в рамките на законово установения срок, становище относно следните аспекти на 
доклада: 

 Докладът на КЕВР предлага „да бъде определена на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД 
разполагаемост за производство на електрическа енергия, в съответствие с която 
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производителят е длъжен да сключва сделки по регулирани цени с Обществения доставчик, 
съответстваща на нетна електрическа енергия  в размер 3 100 527 MWh“. 

АСЕП обръща внимание на  размерa на определената в доклада  разполагаемост на 
„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД за регулирания сегмент, съответстваща на 3 100 527 MWh нетна 
електрическа енергия.   

АСЕП би желала да напомни, че в  Заявление  за утвърждаване на цена на 
електрическата енергия  от 01.07.2017,  „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД  предвижда увеличена 
продължителност на престоите на ядрените енергийни блокове за планов годишен ремонт 
(ПГР) предвид  реализацията на проекти за удължаване на експлоатационния  ресурс и 
повишаване на мощността до 104%.  Прогнозната  сумарна продължителност на плановите 
годишни престои на блокове 5 и 6  е 83 дни   при 77 дни за настоящата ценова година.  
Прогнозиран е и увеличен  запас за престои извън ПГР (1% в сравнение с 0,21% през 
настоящата година),  във връзка  с предстоящи комплексни изпитания на ядрения енергоблок 6  
за работа на реактора на 104% мощност.  

Налагането на АЕЦ „Козлодуй“ на високи задължения към регулирания сегмент по 
време на ПГР ще намали драстично възможността  на централата да участва на свободния 
пазар чрез Българската независима енергийна борса, на което пазарът незабавно ще реагира 
със скокообразно повишаване на цената – възможност, която някои пазарни участници биха 
могли да използват манипулативно, в ущърб на крайния потребител.  

Във връзка с необходимостта от защита на потребителите, АСЕП счита, че с цел 
недопускане на изкривяване на пазара на електрическа енергия  по време на престоите за  
ПГР  на блоковете на АЕЦ „Козлодуй“, разпределението на определената в Доклада на КЕВР 
разполагаемост на атомната централа  по месеци следва да е съобразено с  ремонтните  
графици, като бъде нулево по време на ПГР.   

 

 Докладът на КЕВР посочва, че „потреблението на клиентите на  крайните 
снабдители и технологичните разходи по преноса и разпределението на електрическа 
енергия ще бъдат покривани с енергията от „АЕЦ Козлодуй“  ЕАД,  „ТЕЦ Марица  Изток 2“  
ЕАД и от преобладаващата част от енергията по чл. 93а и чл. 94 от ЗЕ“.  

АСЕП отбелязва, че КЕВР е избрал да не отчете  искането  на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД,  
формулирано в Заявление  за утвърждаване на цена на електрическата енергия  от 01.07.2017,  
технологичните разходи по пренос и разпределение да бъдат изключени от обхвата на 
задълженията на държавния производител  към регулиран пазар за следващия ценови период, 
тъй като „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД няма отношение към формирането на технологични загуби в ЕЕС 
на Република  България.  

В писмо изх. № 102/30.05.2017г.  АСЕП подкрепи искането на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД , като 
напомни и опасенията, свързани с отсъствието на санкции за увеличени технологични разходи 
на операторите на електропреносната и електроразпределителната мрежи,  съответно 
отсъствието  на стимули за редуциране на тези разходи.   

АСЕП се придържа към позицията, че е необходимо  количествата електроенергия за 
технологични разходи да се осигуряват  от борсата или по двустранни договори по свободно 
договорени цени, като се диверсифицират и доставчиците на тази енергия.   
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Тази позиция е обоснована  подробно в Становище на АСЕП по  документ 
„Осъществяване на преход към финансова стабилизация и пазарна реформа в енергийния 
сектор. Резюмиран доклад.  Възмездна техническа помощ,  Ноември 2016“ , внесено в 
Министерството на енергетиката на 03.03.2017г.  

 

 

С УВАЖЕНИЕ, 

       СОНЯ НИКОЛОВА-КАДИЕВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 
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