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П Р О Т О К О Л 
 

№ 56 
  

София, 25.03.2015 година 
 

 

Днес, 25.03.2015 г. от 10:00 ч. се проведе открито заседание на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР), ръководено от председателя Светла Тодорова. 

 

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Илиян Хр. Илиев, 

Евгения Харитонова, Костадинка Тодорова, Илиян Б. Илиев, Милена Миланова, 

Димитър Димитров и главният секретар Николай Георгиев (без право на глас). 

 

На заседанието присъстваха Ив. 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 Светла Тодорова откри заседанието и констатира, че не са 

налице правни пречки за провеждането му. 

 

„Топлофикация София” ЕАД, „ЕВН България Топлофикация” ЕАД, 

„Топлофикация Плевен” ЕАД, „Далкия Варна” ЕАД, „Топлофикация Враца” 

ЕАД, „Топлофикация Бургас” ЕАД, „Топлофикация ВТ” АД, „Топлофикация 

Разград” ЕАД, „Софиягаз” ЕАД, „Биовет” АД, „Зебра” АД, „Декотекс” АД, 

„Димитър Маджаров - 2” ЕООД, ЧЗП „Румяна Величкова”, „Унибел” АД, „МБАЛ 

– Търговище” АД, „КОГРИЙН“ ООД, гр. Първомай, „Алт Ко” АД, „Скът” ООД, 

„Овердрайв” АД, „Оранжерии Гимел” АД, „Оранжерии Гимел II” EООД, „Юлико 

Евротрейд ” EООД, „Костенец ХХИ” АД, „Оранжерии Петров дол” OOД и 

„Топлофикация Петрич“ ЕАД са уведомени за провеждане на заседанието с писмо на 

ДКЕВР с изх. №Е-14-00-7/23.03.2015 г. На заседанието се явиха: 

 

 г-н Боян Паунов – директор в „Топлофикация София” ЕАД; 

 г-жа Илина Стефанова – „ЕВН България Топлофикация” ЕАД; 

 г-н Тодор Николов - изпълнителен директор на „Далкия Варна” ЕАД; 

 г-н Радослав Махайлов - изпълнителен директор на „Топлофикация Враца” 

ЕАД; 

 г-н Красимир Игнатов - изпълнителен директор на „Топлофикация ВТ” АД; 

 г-н Илия Николаев – председател на Асоциация на топлофикационните 

дружества 

 

„Топлофикация Плевен” ЕАД, „Топлофикация Бургас” ЕАД, „Топлофикация 

Разград” ЕАД, „Софиягаз” ЕАД, „Биовет” АД, „Зебра” АД, „Декотекс” АД, „Димитър 

Маджаров - 2” ЕООД, ЧЗП „Румяна Величкова”, „Унибел” АД, „МБАЛ – Търговище” 
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АД, „КОГРИЙН“ ООД, гр. Първомай, „Алт Ко” АД, „Скът” ООД, „Овердрайв” АД, 

„Оранжерии Гимел” АД, „Оранжерии Гимел II” EООД, „Юлико Евротрейд ” EООД, 

„Костенец ХХИ” АД, „Оранжерии Петров дол” OOД и „Топлофикация Петрич“ ЕАД 

не изпращат свои представители. 
 

На откритото заседание беше разгледан доклад относно анализ на 

ценообразуващите елементи на дружествата от сектор „Топлоенергетика” във връзка с 

изменение на цените на природния газ от 01.04.2015 г., който е приет с решение на 

КЕВР на закрито заседание по т. 1 от протокол № 54/21.03.2015 г. и публикуван на 

интернет страницата на Комисията. 

 

  Председателят запита представителите на дружествата запознати ли са с доклада и 

имат ли забележки по него. 

 

Б. Паунов: 

В „Топлофикация София“ ЕАД се запознахме с доклада, който е качен на сайта 

на Комисията за енергийно и водно регулиране. Споделяме изложеното в доклада като 

положително. Целта е постигане на равнопоставеност между интересите на клиентите и 

енергийните дружества. В тази връзка, след като направихме анализ, изразяваме 

становище, че коректно е отразено намаляването на цената на природния газ, т.е. 

реализираното недовземане по отношение на разликите в цените е отразено напълно 

справедливо. Единственото нещо, което бихме искали да изразим като наше 

притеснение е, че количествата топлинна и електрическа енергия, предвидени за 

реализиране в ценовия период 01.07.2014 г. – 30.07.2015 г. са завишени спрямо 

възможностите да реализираме такива продажби към момента. Единствено това е 

притеснително. Според прогнозата около 7% по-малко ще бъде продажбата на 

топлинна енергия и с около 12% по-малко продажбата на електрическа енергия. В тази 

връзка и моделът, който е заложен в действащият в момента ценови период, реализира 

отрицателен финансов резултат. Това трябва да се има предвид като заложени 

количества енергия за продажба. „Топлофикация София“ ЕАД ще депозира писменото 

си становище по отношение на цените, ще се съобрази с тях и няма да обжалва. 

 

Т. Николов: 

Бих искал да подкрепя становището на „Топлофикация София“ ЕАД, че 

корекцията на цената на природния газ е коректно отразена и преизчислена в 

съществуващия модел. Дотук спирам и искам ясно да кажа, че ще внеса нашето 

възражение и несъгласие с направените корекции. Искам да се възползвам от този 

форум, за да кажа защо. Математическото изчисление е абсолютно коректно, но в една 

много грешна рамка. Това е рамка, с която за нашето дружество миналата година бяха 

орязани 1 122 000 лв. от условно-постоянните разходи. Рамка, в която миналата година 

не бяха отчетени разходите за емисии и разходите за небаланси в прохождащия пазар 

за електроенергия. Последното нещо, което работната група много добре знае,  

разходите за загуби на дружествата, не бяха признати, за да се стимулира някаква 

ефективност. Те не само не бяха признати, а бяха включени като продажби, т.е. 

специално при нас има изкуствено завишение на продажбите с около 10%. При тази 

ситуация за последното шестмесечие на предната година сме на загуба. Прогнозата за 

първото тримесечие на тази година е загуба от 103,5 хил. лв., а ако заложа сега 

предложените цени в реалните количества, както и колегите от София отбелязаха, 

годишните загуби за  „Далкия Варна” ЕАД са значими. Това е дружество, което осем 

години е на този пазар, което е инвестирало 18 000 000 лв. в подобряване на 

инсталациите и дружество и което само за две години и половина беше на печалба. 
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Мисля, че в световен план няма инвеститор, който би искал да разчита на този бизнес, 

особено тук, при тези правила в България. Бих искал да завърша със следното 

предложение. Януари месец, когато цяла Европа си промени газа с 9-11%, Комисията 

запази това намаление на газа, не намали реално газа за „Булгаргаз“ ЕАД и по този 

начин компенсира техните загуби. Ще направя подобно изказване като от миналата 

година за цените от 1-ви юли. Имате пълното право и ако имате волята за това, може 

поне за тези три месеца частично да компенсирате загубите на всички дружества. 

Намалете цената на топлинната енергия с 6-7% равнопоставено за всички и оставете 

останалите параметри, които поне малко да компенсират загубите на дружествата. 

Искрено се надявам, че в следващите два дена ще има разум при вземане на решение.  

  

 

Р. Михайлов:  

В „Топлофикация Враца” ЕАД положението е абсолютно същото като при 

останалите колеги. Споделям становището на изказалите се преди мен. „Топлофикация 

Враца” ЕАД ще подготви становище по така предложените цени и то ще бъде внесено в 

деловодството на Комисията до 27 март.  

 

Кр. Игнатов: 

Подкрепям становището на колегите от другите топлофикации. Рамката върху 

която са начислени сегашните цени е силно изкривена. Искам за заостря вниманието на 

Комисията за допусната техническа неточност в цената на природния газ. 

„Топлофикация ВТ” АД е прикачена към газоразпределителната мрежа на „Овергаз 

Север“ ЕАД. От 1-ви януари „Овергаз Север“ ЕАД увеличи с 4,78 лв. на 1000 куб. 

допълнителната такса, която ние плащаме за пренос и разпределение. Старата такса, 

която е включена в ценовото решение към 01.07.2014 г., е 87,64 лв. От 1-ви януари тя 

вече 92,42 лв. Моля да се вземе под внимание новата цена в разчета, който сега ще 

направите. При нас новата цена на природния газ е 621 лв. Не можах да намеря в 

официално решение кой и къде е възстановил тази цена на „Овергаз Север“ ЕАД, но 

във вашия сайт е публикувана като действащата последната цена от двете добавки.  

 

Ил. Стефанова: 

Запознахме се с доклада. Напълно логично е при такова значително изменение 

на цената на природния газ това да се отрази в модела и да има промяна в цената на 

топлинната и на електрическата енергия. Нашите калкулации показаха, че тази промяна  

е извършена правилно, т.е. цифрите в модела са заложени правилно и цените на 

топлинната и електрическата енергия отразяват адекватно изменението в цената на 

природния газ, която ще бъде в сила от 1-ви април. Това, което и аз не мога да не 

спомена, е, че това е регулаторната рамка в която се определят тези цени. Ние 

представляваме една от най-модерните когенерации на Балканския полуостров, а не 

само в България. Нормата на възвръщаемост, която ни е дадена е 4%. Естествено това е 

тама за разговор на заседанието през юни, но не мога да не я спомена и тук, тъй като 

говорим за цени, говорим за политики. Разбираем е стремежа на държавата да подкрепи 

високоефективното производство и в тази връзка очакваме, че добавката която ще 

получим при следващото ценообразуване наистина адекватно ще отрази, че ние сме 

модерна и високоефективна когенерация.  

 

Ил. Николаев: 

Не бих могъл да кажа нищо повече по отношение на направеното за корекцията 

във връзка с промяна цената на газа, освен отново да повторя, че рамката не е тази, 
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която би трябвало да бъде. Ние сме я оспорвали, но неуспешно. Искам да обърна 

внимание, че когато има някакъв мотив за промяна, дори на рамката по време на 

регулаторния период на някое от тримесечията, това е правено два пъти миналата 

година. Този път не е направена корекция в тази рамка, което означава, че формално са 

спазени правилата на наредбата, но правата на държавната комисия очевидно допускат 

и такава промяна. Надявам се, че сте чули апела на моите колеги. Все пак би могло и 

трябва да обърнете внимание на някои обстоятелства, които бяха толкова фрапиращи, 

че ние дори не повярвахме, че са достатъчно сериозни, както вкарването на топлинните 

загуби в реализацията. Това нещо го няма никъде по света. Освен учудване, това 

предизвиква и други чувства в хората, които разбират от тази материя. Както разбирате, 

ние се отнасяме със смесени чувства към тази корекция, още повече, че оттук нататък 

производството през април, май и юни до регулаторния преглед през юли не е активен 

период за производство нито на топлинна, нито на електрическа енергия и няма да се 

случи кой знае какво. Чувството, че се пренебрегват, забравят или не се правят неща, 

които биха могли да бъдат направени в грижа за топлофикационния сектор, който вече 

е доста омаломощен, изтормозен и безпътен, може да предизвика някакви реакции във 

вас.  

 

Председателят даде думата на членовете на работната група за уточняващи 

въпроси. 

 

И. Александров: 

Колеги, сами разбирате, че при корекцията на цената на природния газ 

Комисията е направила максимално възможното. То е да ви компенсира с 

недовземането, което беше реализирано по време на отоплителния сезон. Съзнаваме, че 

на този етап не може да изправим една крива рамка, ако наистина за някои дружества 

тя е такава. Надявам се, че от 1-ви юли нещата ще бъдат поне в това отношение малко 

по-различни. Искам да използвам случая, за да кажа за нещо, което в последно време се 

чува от ваши колеги. То е, че с влизането на новата промяна в Закона за енергетиката, 

по-точно с промяната на чл.162, за тези дружества, които са си изпълнили количествата 

електрическа енергия, които са по решението, няма да имат откъде да си платят 

работните заплати. Това се тиражира и се чува в момента от ваши колеги. Това не е 

вярно. С реализирането на количествата, които са в тази регулаторна рамка от 1-ви 

юли, условно-постоянните разходи се покриват напълно, а част от постоянните са и 

работните заплати. Апелът ми е приходите, които се получават от дружествата, да се 

разходват целево като разходи. Наистина има ресурс работните заплати да бъдат 

покрити. 

 

Председателят даде думата на членовете на Комисията за въпроси към 

представителите на дружествата и работната група. 

 

К. Тодорова: 

Имам въпрос към колегите от работната група. Има ли топлофикации, които са 

на газ и не са в списъка, не са отразени в доклада?  

 

И. Александров: 

За всички дружества – топлофикации и заводски централи, които са на природен 

газ, е направена корекция с този доклад. Няма отсъстващи и незасегнати. 
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К. Тодорова: 

Задавам този въпрос, защото виждам „Топлофикация Петрич“ ЕАД в доклада, но 

в цените отсъства.  

 

И. Александров: 

„Топлофикация Петрич“ ЕАД присъства в доклада, който е основен документ. 

Понеже таблицата беше изработена на по-ранен етап, дружеството не е включено.  

 

Св. Тодорова: 

Одобрихме цените в междинния период.  

 

К. Тодорова: 

Все пак има разлика от 13% в цената на газа и затова попитах дали всички са 

обхванати. 

 

Св. Тодорова: 

Това трябва да бъде отразено.  

 

И. Александров: 

Отразено е коректно и за „Топлофикация Петрич“ ЕАД.  

 

Св. Тодорова: 

Аз също нямам какво повече да кажа от това, което каза г-н Александров. По 

време на регулаторния период на тримесечие Комисията по правило би трябвало да 

отразява само промените в цените на природния газ. Това правило се е нарушавало в 

предишни периоди и не смятам, че това трябва да бъде практика. Ако всяко тримесечие 

се правят корекции на други елементи, които не са свързани с горивото, ние 

нарушаваме по този начин своите документи, по които работим. Наредбата не казва, че 

такива корекции могат да бъдат правени. Това е нашето становище. Разбира се, че ще 

разгледаме вашите аргументи и ще вземем решение на 30-ти март 2015 г.  

 

  От страна на членовете на Комисията нямаше други въпроси към представителите 

на дружествата. 

 

Комисията прецени, че обстоятелствата по образуваното производство са 

изяснени пълно и всестранно и на основание чл. 44, ал. 2 от Устройствения правилник 

на ДКЕВР и на нейната администрация,  

 

Р Е Ш И : 

 

1. Насрочва закрито заседание на 30.03.2015 г. за вземане на решение относно 

изменение на цените на дружествата от сектор „Топлоенергетика” във връзка с 

изменение на цените на природния газ от 01.04.2015 г. 

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

писмо с обратна разписка. 
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Приложения: 

1. Уведомително писмо на ДКЕВР с изх. № Е-14-00-7/23.03.2015 г.  

2. Пълен запис на откритото заседание на цифров носител. 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
 

       

1.................................................                                СВЕТЛА ТОДОРОВА 

 (Ил. Хр. Илиев) 

 

2. ................................................. 

 (Е. Харитонова) 

 

3. ................................................. 

 (К. Тодорова) 

 

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

 (Д. Димитров)        (Н. Георгиев) 

 

5. ................................................. 

 (М. Миланова) 

 

6. ................................................. 

 (Ил. Б. Илиев) 

 


