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П Р О Т О К О Л 
 

№ 186 
  

София, 23.09.2015 година 
 

 

Днес, 23.09.2015 г. от 10:00 ч. се проведе открито заседание на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР), ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. 

Иванов.  

 

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Владко 

Владимиров, Валентин Петков, Димитър Кочков и Юлиян Митев - за главен секретар 

съгласно Заповед № ЧР – ДС – 205/14.09.2015 г. (без право на глас). 

 

На заседанието присъстваха И. Александров – началник на отдел «Ценово 

регулиране и лицензии - електропроизводство и топлоснабдяване» и експерти от КЕВР. 

 

Заседанието се отразяваше от представители на средствата за масова информация.  
 

Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри заседанието и констатира, че не са 

налице правни пречки за провеждането му. 

 

„ВИДАХИМ“ АД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с 

изх.  № Е-14-35-19/12.09.2015 г. и изпраща представител. 

На заседанието се яви:  

 г-н Емил Димитров - ръководител на ТЕЦ към „Видахим” АД, упълномощен от 

г-н Цветомир Лещарски и г-н Ченко Ченков - изпълнителни директори на „Видахим“ АД. 

 

На откритото заседание беше разгледан доклад относно бизнес план на ТЕЦ към 

„Видахим” АД, гр. Видин за периода 2015 г. - 2019 г. Същият е приет с решение на КЕВР 

на закрито заседание по т. 2 от протокол № 181/11.09.2015 г. и публикуван на интернет 

страницата на Комисията. 

 

Председателят запита представителя на „Видахим” АД запознат ли е с доклада и има 

ли забележки по него. 

 

Е. Димитров: 

Бизнес планът е разработен на база период 2015 г. – 2019 г. В него са залегнали 

както цели за този период, които са предимно на база на предишния бизнес план, така и 

според нас развитието на пазара на електроенергия и на пазара на въглища. Изборът на 

целите за периода е съобразен с основните принципи, залегнали в енергийната стратегия - 

комбинираното производство на електрическа и топлинна енергия, целесъобразните 

инвестиции в рехабилитацията и модернизацията на оборудването, използването на 

газоплътни котли, изграждането на система за намаляване на азотните окиси в димните 

газове. С тези направени инвестиции за модернизация на съоръженията и използване на 

въглища с понижено съдържание на сяра ще се намалят емисиите на азотни оксиди, прах и 

серни оксиди, съгласно действащото екологично законодателство. Друга цел е подобряване 
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работата в дружеството и създаване на условия за работа в пазарни условия. Основните 

действия за изпълнение на целите са свързани с организационни и технически 

мероприятия, които са заложени в инвестиционната и ремонтната програми по години от 

2015 г. до 2019 г., и са свързани основно с ефективно управление на техническите ресурси, 

намаляване на разходите за дейността и управление на възможностите за тяхното 

оптимизиране, като се предприемат конкретни действия за намаляване на разходите и 

подобряване на паричните потоци. На трето място, ефективно управление на финансовите 

ресурси. На четвърто, ефективно управление на човешките ресурси. Не на последно място – 

финансовите очаквания за дейността на дружеството. Производствената програма е 

разработена съгласно нашите условия. В общи линии електроенергията и топлоенергията се 

повишават леко в периода 2015 г. – 2019 г., но това е доста малко. Разходните норми 

намаляват на база направени инвестиции, както и разходите за собствени нужди както на 

топлинна, така и на електрическа енергия. Относно финансовите резултати, дружеството 

планира през тези години да излезем на някаква печалба, която не е голяма, но с цел 

влагането на инвестиции и осъществяване на ремонтна програма, заложена в бизнес плана, 

да може да се осъществи това нещо. През 2015 г. ние почти я загубихме, защото всички 

знаят какво е положението на този етап. Продължаваме борбата, 2016 г. също не знам как 

ще бъде. Доста е неясно положението, промените в закона са ясни. При това положение ние 

бяхме принудени да спрем. Имаме работа през 2015 г. сумарно три месеца. С това нещо 

трудно ще бъде изпълнена през 2015 г. заложената инвестиционна програма. Ремонтната 

програма, вървят някои по-дребни ремонти, но все по-трудно става. 

 

Ив. Н. Иванов: 

Пред Вас е докладът на работната група. Вие приемате ли заключенията на 

работната група? Той правилно ли отразява Вашето заявление за бизнес план? 

 

Е. Димитров: 

Да. 

 

Председателят даде думата на работната група, изготвила доклада. 

 

И. Александров: 

Нямам нищо да добавя, по скоро искам да дам информация. Ние пуснахме писмо до 

местното РИОСВ, във Видин. Имаме потвърждение, че дружеството изпълнява 

комплексното си разрешително по отношение на натоварване на централата по мощност. 

Това наше искане го писахме по повод и нашата проверка във „Видахим“ АД. 

 

И. Н. Иванов: 

Г-н Димитров, аз наблюдавам това, което сте представили във Вашето заявление, 

което намира отражение и в доклада, който е представен от работната група и приет от 

Комисията. Давате много сериозно увеличение (с 43%) на цената на електроенергията в 

следващия петгодишен период. На какво се основава тази Ваша прогноза, на повишаване на 

цената на въглищата или на други показатели? 

 

Е. Димитров: 

Да, въглищата ще се повишат. Поне нашите проучвания са, че цената на въглищата 

ще расте. Доларът се задържа на високо ниво, а предположенията ни са, че цената на 

електрическата енергия също ще нараства. 

 

И. Н. Иванов: 

В последната година цената на електрическата енергия, произвеждана по 

когенеративен способ от централите, които са с енергоносител природен газ, сериозно 

намалява, поради цената на природния газ. Ако нараства цената въглищата, в общия случай 
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ще се окажат неконкурентоспособни централите, които ги използват. Това е една 

петгодишна прогноза, която правите. Аз говоря за 2015 г., че прогноза за повишаване не би 

била напълно достоверна. Но разбира за в следващите години има събития извън страната, 

които ще покажат до каква степен прогнозата е вярна. 

 

Е. Димитров: 

Може би е така, но поне аз мисля, че рано или късно цената на природния газ също 

ще тръгне нагоре. 

 

И. Н. Иванов: 

Това ще покаже бъдещето. 

 

Е. Димитров: 

Да, просто в световен мащаб обстановката е доста несигурна и сложна, така че… 

 

 

Председателят даде думата на членовете на Комисията за въпроси към 

представителя на дружеството. 

 

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси към представителя на ТЕЦ 

към „Видахим” АД.  

 

Комисията прецени, че обстоятелствата по образуваното производство са изяснени 

пълно и всестранно и на основание чл. 47, ал. 1 от Правилника за дейността на КЕВР и на 

нейната администрация,   

 

Р Е Ш И : 

 

1. Насрочва закрито заседание на 13.10.2015 г. за вземане на решение относно 

одобряване на бизнес план на ТЕЦ към „Видахим” АД, гр. Видин за периода 2015 г. - 2019 

г. 

2. На дружеството да се изпрати уведомление за взетото решение с препоръчано 

писмо с обратна разписка. 

 

 

Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № 14-35-19/12.09.2015 г.  

2. Пълномощно на Емил Димитров – ръководител на ТЕЦ към „Видахим” АД. 

 
 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
 

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

 (С. Тодорова)  

 

2. .................................................    ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 (В. Владимиров) 

Ю. МИТЕВ 

3. .................................................  (съгласно Заповед № ЧР – ДС – 205/14.09.2015 г.) 

 (В. Петков) 

 

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

 (Д. Кочков) 

 


