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П Р О Т О К О Л 
 

София, 27.04.2017 г. 

 
от Обществено обсъждане 

 

на проект на решение относно утвърждаване на преференциална цена на 

електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на 

„Оранжерии - Петров дол” ООД 

 

 

Днес, 27.04.2017 г. от 10:02 ч. в сградата на Комисията за енергийно и водно 

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

състав „Енергетика“, ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов. 
 

На общественото обсъждане присъстваха членовете на Комисията Светла 

Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев и 

главният секретар Росица Тоткова (без право на глас). 

 

На общественото обсъждане присъстваха П. Младеновски – директор на 

дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“, 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-14-74-2/13.04.2017 г. като заинтересовани лица 

бяха поканени „Национална електрическа компания“ ЕАД, Омбудсман на 

Република България, Конфедерация на независимите синдикати в България, 

Конфедерация на труда „Подкрепа”, Конфедерация на работодателите и 

индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, 

Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, 

Гражданско движение „ДНЕС“, Българска национална асоциация Активни 

потребители, Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори, 

Българска асоциация на производителите на оранжерийна продукция и 

„Оранжерии – Петров дол“ ООД.  

 

На общественото обсъждане присъстваха: 

 г-н Огнян Винаров – Граждански контрол и ДЕН; 

 г-н Панайот Гудев – упълномощен представител на „Оранжерии – Петров 

дол“ ООД. 

 

„Национална електрическа компания“ ЕАД, Омбудсман на Република България, 

Конфедерация на независимите синдикати в България, Конфедерация на труда 

„Подкрепа”, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Българска 
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търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Гражданско движение 

„ДНЕС“, Българска национална асоциация Активни потребители, Българска федерация 

на индустриални енергийни консуматори и Българска асоциация на производителите на 

оранжерийна продукция 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 преференциална цена на електрическа енергия от високоефективно 

комбинирано производство на „Оранжерии - Петров дол” ООД. 
 

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

думата за изказвания. 

 

О. Винаров – Граждански контрол и ДЕН: 

Ще направя изказване и становище, което ме упълномощиха да бъде от името на 

Федерацията на потребителите и от името на движение „ДНЕС“, а по жалбата на 

омбудсмана – съвпада с това, което сега ще кажа. В Наказателния кодекс не сме 

намерили текст за лъжи – дали са умишлена измама, или не, за да се счита за 

престъпление. Сега, това което се предлага като цена на природния газ на обществения 

доставчик,… не зная… те не се изказаха защо тя е 382,99 лв., а не е 363 лв., което 

Комисията одобри и обяви пред цялата общественост, пред медиите, че това увеличение 

на природния газ е 29,74. Защо сега се натоварва това предприятие „Оранжерии - Петров 

дол” ООД с по-висока цена, която е включена в нашия анализ… анализ на федерацията, 

мой, на Еленко Божков и на омбудсмана. Включили сте тези 19,73 лв. за пренос на 

природния газ по мрежата на „Булгаргаз“ ЕАД и на „Булгартрансгаз“ ЕАД. В решението 

за природния газ се казваше, че ще бъде оценена, одобрена и включена според някаква 

методика за това определяне. Такава методика в тези двадесет дни не знаем да е 

направена и защо тази цена е по-висока. Нашият отговор, на база на тази цифра, която 

сте заложили, а и коментар на екипа на вестник „Телеграф“, е, че Вие скрихте, излъгахте 

обществеността, че увеличението е 29,74 - близо 30%, а всъщност е това, което сега 

възлагате да бъде заложено в това решение: 382,99, като включвате… За нас умишлено 

скрихте тези 19,73 лв.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Винаров.  

 

О. Винаров – Граждански контрол и ДЕН: 

Имам думата да кажа и по друго, което… Вие не може на трима представители… 

Вие ме ограничавате... Кой друг ще се изказва тука? Вторият въпрос е… 

 

 Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Само да Ви кажа, г-н Винаров. Искам да напомня темата на днешното обсъждане. 

Ако Вие държите… 

 

О. Винаров – Граждански контрол и ДЕН: 

Темата на днешното обсъждане… 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 
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Не, не прекъсвайте председателя! Аз не Ви прекъсвах.  

 

О. Винаров – Граждански контрол и ДЕН: 

Вие ме прекъсвате. Винаги ми отнемате думата. Тук са медиите и искам да чуят 

какво ни лъжите. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Естествено, че заради медиите сте Вие тук, а не заради Комисията.  

 

О. Винаров – Граждански контрол и ДЕН: 

Не само заради медиите. Заради защита на потребителите. Тези 18 лв. … понеже 

на другите не включихте, които имат шест централи… получават от „Овергаз“, 

захранват се и доставка от него природен газ.  В тях включихте онези 18 лв., които са 

неправомерно заложени да ги платят потребителите. 18,52. Те са по вина на „Овергаз“. 

Следователно и тука давате невярна информация. Последното, за което не сте точни и 

лъжете във Вашето прессъобщение, е, че не се разследва Вашата комисия по 

отношение… И говорителят на Върховната прокуратура, и пресата, и заместник-

главният прокурор обявиха, че се разследва и Вашата. Тези три неща ние настояваме да 

ги коригирате с едно Ваше решение, да коригирате, че Ви разследват по отношение на 

високите цени на природния газ, да коригирате и да издадете ново решение, в което да 

посочите, че цената на природния газ се увеличава с 36,7%. Второ. На всичките 

топлофикационни дружества да посочите, както тук посочвате, каква изходна цена при 

тях има, коя е получавана от „Овергаз“ и коя е получавана от „Бургасгаз“. Вие имате 

практика да коригирате Ваши такива решения. Има няколко такива и затова ги 

коригирайте, за да не се занимават други органи, както Ви се стовари на главата това. 

Към г-н Ремзи Осман имам един въпрос, който е чисто юридически.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Можете след заседанието да поставите въпрос към г-н Ремзи Осман. 

 

О. Винаров – Граждански контрол и ДЕН: 

Не след заседанието. Върховната административна прокуратура направи протест 

за увеличението на цената на водата и за природния газ. Това пак ли ще го обжалвате с 

възражението, че е липса на правен интерес, както всички други наши жалби и мотивите 

да бъдат отхвърлени поради липса на правен интерес?  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Винаров. Колеги, аз искам да припомня, че темата на нашето 

обществено обсъждане е проект на решение относно утвърждаване на преференциална 

цена на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на 

„Оранжерии - Петров дол” ООД.  

Г-н Гудев, имате ли нещо, което да коментирате като представител на 

„Оранжерии - Петров дол” ООД. 

 

П. Гудев - упълномощен представител на „Оранжерии – Петров дол“ ООД: 

Не, нямам. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

От страна на работната група. Има ли някакви нови данни, факти и обстоятелства, 

които трябва да бъдат отстранени и могат да доведат до промяна на проекта на решение?  
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И. Александров: 

Единственото, което работната група е променила в хода на преписката е цената 

на природния газ, която е в съответствие с решението на Комисията от 01.04.2017 г. Не 

искам да навлизам в детайли за таксата пренос от 19,73, но може да бъде по-ясно, ако се 

каже, че ако „Оранжерии - Петров дол” ООД се намираше на пункт „Исакча“, тази такса 

нямаше да съществува. До колкото си спомням, „Оранжерии - Петров дол” ООД се 

намира около Провадия и си заплаща таксата за пренос по преносната мрежа.  

 

Председателят даде думата на членовете на Комисията за въпроси към 

участниците в общественото обсъждане. 
 

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси. 

 

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

още веднъж на присъстващите и закри в 10:12 ч. общественото обсъждане, като напомни 

за 14-дневния срок, в който могат да се представят в Комисията предложения по 

разглеждания проект на решене. 

На 17.05.2017 г. ще се проведе закритото заседание за приемане на решение 

относно утвърждаване на преференциална цена на електрическа енергия от 

високоефективно комбинирано производство на „Оранжерии - Петров дол” ООД. 
 

 

 

Приложение:  

1. Писмо на КЕВР с изх. № Е-14-74-2/13.04.2017 г. 
 
 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
 

       

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

 (С. Тодорова) 

 

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

 (Р. Осман) 

 

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

 (А. Йорданов) 

 

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

 (В. Владимиров) 

          Р. ТОТКОВА 

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

 (Г. Златев) 

 


