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Приложение към писмо  

до Председателя на НС, от 12.08.2015 г. 

 
ОТНОСНО: ОСВОБОЖДАВАНЕ НА Г-Н ИВАН ИВАНОВ ОТ ПОСТА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЕВР 

 

На основание чл.12б, ал. 1, т. 5, във връзка с чл. 11, ал. 2 от Закона за енергетиката, 
представителните на национално ниво организации на работодателите в Република България 
категорично настояват за освобождаване на г-н Иван Иванов от поста Председател на Комисията за 
енергийно и водно регулиране (КЕВР).  

АРГУМЕНТИ ЗА ИСКАНАТА ОСТАВКА 

1. Некомпетентност и поднасяне на невярна и манипулативна информация 

С решението на КЕВР за промени в цените на електроенергията от 1 август 2015 г. г-н Иванов показа 
пълна некомпетентност или нежелание да се справи със своите законови правомощия, вкл. за намиране 
на баланс между производители и потребители, за прозрачност в сектора и прилагане на 
законодателството в интерес на цялото общество.  

Последователно и многократно г-н Иванов вменява заблуждаващата теза, че битовите абонати 
заплащат цена „задължения към обществото“, а такъв ценови компонент не присъства в битовите 
сметки! Нещо повече, председателят на КЕВР многократно заяви, че размерът на „задължения към 
обществото”, плащани от бита, е 53 лв. Това не се потвърди при последвалото решение на КЕВР за нови 
цени на тези потребители. Ако твърдението, че с намалението от 01.08.2015 г. с 0.11 % на цената за 
битови потребители всички (битови и стопански потребители) ще плащат еднаква  цена от 38 лева/МВтч 
за „задължения към обществото“, намалението на цената за бита трябваше да е доста по-голямо (Къде 
е разликата от 15 лв./МВтч за бита - между старата добавка от 53 лева и днешната 38 лева?). 

Председателят на КЕВР въведе в заблуждение хиляди участници на свободния пазар, че 
стопанското потребление над 10 и над 30 ГВтч ще плаща от 01.08.2015 г. различна цена за „задължения 
към обществото“. 

2. Неспазване на поети ангажименти 

При поет ангажимент да се използват всички резерви и ръстът на електроенергийните цени за 
бизнеса да не надхвърли 2%, с решението си КЕВР практически увеличи цената от 1 август т.г. с 15 до 
над 20% (вариациите са според конкретна мрежа, доставчик, възможности за участие в търгове и т.н.), а 
„задължения към обществото“ нарасна над два пъти – от 18.93 на 37,90 лв./МВтч. 

Г-н Иванов не спази и поетия ангажимент за налагане на ценова добавка „Задължения към 
обществото“ при износ на електроенергия. По този начин той възпрепятства изпълнението на 
променените със Закона за енергетика правомощия на КЕВР и ощети конкурентоспособността на 
българската икономика на регионалните пазари. 

3. Целенасочено възпрепятстване на решения, удовлетворяващи нуждите на бизнеса 

Г-н Иванов възпрепятства намирането на възможно най-добро за бизнеса решение при 
разработката на Наредбата за намаляване на тежестта на ВЕИ за енергоинтензивните индустрии, като 
негласно отказа участие на представители на КЕВР в заключителните срещи на работната група към 
Министерството на енергетиката.  

4. Обслужване на корпоративни интереси 

С новите нива на ценовата добавка „Задължения към обществото“ г-н Иванов възпрепятства 
развитието на свободния пазар на електроенергия, в услуга единствено на интересите на крайните 
снабдители. 

5. Липса на прозрачност в работата на КЕВР 

Г-н Иванов носи пряка отговорност за липсата на прозрачност при определяне на ценовата добавка 
„Задължения към обществото“. Липсва информация за структурата на цената и отражението на 
предприетите от изпълнителната и законодателна власт мерки за намаляване на цената по компоненти.  
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