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П Р О Т О К О Л 
 

София, 21.09.2016 г. 

 
от Обществено обсъждане 

 

на проект на решение относно утвърждаване на пределна цена на топлинна енергия 

и определяне на преференциална цена на електрическа енергия от комбинирано 

производство на „Топлофикация Петрич” ЕАД 

 

 Днес, 21.09.2016 г. от 10:04 ч. в сградата на Комисията за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР, Комисията) се проведе обществено обсъждане на Комисията, 

ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов. 
 

На общественото обсъждане присъстваха членовете на Комисията Светла 

Тодорова, Ремзи Осман, Владко Владимиров, Георги Златев и главният секретар Росица 

Тоткова (без право на глас). 

На общественото обсъждане присъства Валентин Петков, член на Комисията от 

състав „В и К“. 

 

На общественото обсъждане присъстваха И. Александров – началник отдел „Цени 

и лицензии: електропроизводство, ВКП на електрическа и топлинна енергия“ и експерти 

от КЕВР. 
 

С писмо на КЕВР с изх. № Е-04-00-99/16.09.2016 г. като заинтересовани лица бяха 

поканени Министерство на енергетиката, Комисия по енергетика към Народното 

събрание, Конфедерация на независимите синдикати в България, Конфедерация на 

труда „Подкрепа”, Българска стопанска камара, Конфедерация на работодателите и 

индустриалците в България, Българска федерация на индустриалните енергийни 

консуматори, Българска браншова камара на енергетиците, Федерация на 

потребителите в България, БНА „Активни потребители“, Комисия за защита на 

потребителите, Национална федерация на енергетиците, Независима синдикална 

федерация на енергетиците в България, Асоциация на индустриaлния капитал в 

България, Българска търговско-промишлена палата, „Топлофикация Петрич“ ЕАД 

и община Петрич. 

На общественото обсъждане присъстваха представители на „Топлофикация 

Петрич“ ЕАД: 

 г-н Велин Георгиев – изпълнителен директор; 

 г-н Анастас Калинов – мениджър „Производство“. 

 

Министерство на енергетиката, Комисия по енергетика към Народното събрание, 

Конфедерация на независимите синдикати в България, Конфедерация на труда 

„Подкрепа”, Българска стопанска камара, Конфедерация на работодателите и 

индустриалците в България, Българска федерация на индустриалните енергийни 
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консуматори, Българска браншова камара на енергетиците, Федерация на потребителите в 

България, БНА „Активни потребители“, Комисия за защита на потребителите, 

Национална федерация на енергетиците, Независима синдикална федерация на 

енергетиците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска 

търговско-промишлена палата и община Петрич не изпращат свои представители. 

 

Общественото обсъждане се отразяваше от представители на средствата за масова 

информация. 
 

На интернет страницата на Комисията е публикуван проект на решение относно 

утвърждаване на пределна цена на топлинна енергия и определяне на преференциална 

цена на електрическа енергия от комбинирано производство на „Топлофикация Петрич” 

ЕАД. 
 

Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри общественото обсъждане и даде 

думата за изказвания. 

 

В. Георгиев: 

По доклада няма какво да кажа. Г-н Калинов ще го коментира в по-съществената 

част. Това, което е, мислим, че на този етап е взето под внимание. Увеличена е цената с 

разликата от цената на природния газ. Другото г-н Калинов ще го каже. 

 

А. Калинов: 

Радостен съм, че част от възраженията ни по доклада са зачетени от Комисията и 

приети за основателни, и са отразени в проекта за решение. С една уговорка, че просто 

понякога имам усещането, че индикативно е зададена цената на работната група и тя 

трябва да влезе в тази цена. Съжалявам, не искам да го изтълкувате... Казвам, че имам 

такова усещане, а не казвам, че това е факт. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Усещането Ви, г-н Калинов, не кореспондира с истината. Това, което искам да Ви 

уверя, е, че никаква намеса няма в работата на работната група. Напротив. От тях се 

изискват две неща. Да спазват законите и подзаконовата нормативна база. И второ, да се 

произнасят като експерти на базата на техния професионален опит и познание. Добре е да 

няма в главата Ви такива сценарии. 

 

А. Калинов: 

Аз, защото сме така в камерен състав, то казвам това нещо. Бих се въздържал да го 

кажа, ако имаше по-голямо присъствие тук. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Където и да го кажете, то не е вярно. 

 

А. Калинов: 

Комисията променя цените, вече стана практика от една година насам, на всяко 

тримесечие. Единствената обструкция, която имам към доклада, е несъразмерното 

намаление на някои разходи в сравнение с прогнозата за първата година от регулаторния 

период и втората година от регулаторния период. Поне аз като ги вкарвам в 

ценообразуващия модел нещата... Не знам, може би ще трябва да се срещна с 

ръководителя на работната група да видя, но за мен се получава цена 136 лв. и някакви 

стотинки като ги въведа стойностите в модела. Това е единственото, което мога да кажа. 
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Отново Ви казвам, радостен съм, че зачетохте нашите възражения като основателни и са 

отразени в проекта за ценово решение. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Г-н Калинов, първо, по повод на това, което заявихте като обструкция, Вие е добре 

в рамките на двете седмици, които по процедура предстоят след общественото обсъждане, 

да внесете писмено Вашето становище, включително и възражение, за да бъдат по 

правилата разгледани от работната група. Второ, когато казахте, че на всеки три месеца се 

променят цените, нека бъдем коректни. На всеки три месеца, съгласно подзаконовата 

нормативна база, ние променяме цените на природния газ, съобразно международния 

пазар, курса на долара и други показатели. Но що се касае до цените на топлинната 

енергия, цените на високоефективната електрическа енергия, произведена по комбиниран 

път, се променя само, когато има съществено изменение на ценообразуващия елемент. 

Така че там не се променя на всеки три месеца по правило. 

От работната група, има ли нещо ново? 

 

И. Александров: 

Принципно не е прието работната група да взема участие на този етап на 

преписката, но разбира се, че съм провокиран да кажа две думи. Проектът за решение е 

пред нас. Работната група, специално за тази цена, не е вложила не най-малко някакъв 

субективен елемент от себе си. Само казвам. Разходите са коригирани с коефициенти, 

които са изчислени на база производството на дружеството, т.е. на база изчислени не 

субективно, а обективно коефициенти. С тези коефициенти са намалени предложените от 

дружеството разходи. След това при отразяване на възражението, което дружеството има, 

там също е изчислена цената средно претеглена на база логични периоди. Тук работната 

група не е вложила изобщо субективен елемент на йота, както се казва. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Независимо от това, нека си внесат своето предложение господата от 

„Топлофикация Петрич” ЕАД. 

 

И. Александров: 

Да. Някой ако намира един разход коригиран, защото работната група е преценила 

така, без повече аргументи, просто нека да се каже. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Колеги, Вие имате ли някакви въпроси към заявителя? Не виждам. Г-н Велинов, г-н 

Калинов, обявявам за закрито общественото обсъждане. Съжалявам, че община Петрич не 

е изпратила свой представител. Те бяха също така поканени, говоря дори за 

министерството и други институции. Обявявам, че решението ще бъде взето на закрито 

заседание на Комисията на 12.10.2016 г. Има по процедура 14-дневния срок, който трябва 

да се спази. След 14-дневния срок има един период от няколко дни, които трябва да бъдат 

дадени на работната група. След изготвяне на документация, тя трябва да бъде изпратена 

3 дни преди заседанието на членовете на Комисията. Имайте предвид, че специално сме 

търсили вариант днешното заседание да се проведе, а не да бъде след празниците, с оглед 

да не бъде още повече удължено всичко това. 

Благодаря Ви за участието. 

 

След като установи, че няма други изказвания, доц. д-р Иван Н. Иванов благодари 

още веднъж на присъстващите и закри в 10:10 ч. общественото обсъждане, като напомни 

за 14-дневния срок, в който могат да се представят в Комисията предложения относно 
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проект на решение относно утвърждаване на пределна цена на топлинна енергия и 

определяне на преференциална цена на електрическа енергия от комбинирано 

производство на „Топлофикация Петрич” ЕАД. 

 

Закритото заседание за приемане на решение ще се проведе на 12.10.2016 г. 
 

 

 

Приложение:  

1. Писмо на КЕВР с изх. № Е-04-00-99/16.09.2016 г. 
 
 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
 

   

     

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

 (С. Тодорова) 

 

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

 (Р. Осман) 

 

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

 (В. Владимиров) 

 

 .................................................     Р. ТОТКОВА 

 (Г. Златев) 

           

           


