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П Р О Т О К О Л 
 

№ 110 
  

София, 30.05.2017 година 

 
 

Днес, 30.05.2017 от 14:18 ч. се проведе открито заседание на Комисията за енергийно 

и водно регулиране (КЕВР, Комисията), в състав „Енергетика“, ръководено от председателя 

доц. д-р Иван Н. Иванов. 
 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Александър 

Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитонова и главният секретар Росица Тоткова (без 

право на глас).  

 

 На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, П. 

Младеновски – директор на дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“, И. 

Александров – началник на отдел „Цени и лицензии: електропроизводство, ВКП на 

електрическа и топлинна енергия“ и експерти на 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.  

 

„Топлофикация - Перник“ АД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо 

на КЕВР с изх. № Е-14-03-5/23.05.2017 г. и изпраща свои представители.  

На заседанието се явиха: 

 г-н Любомир Спасов – изпълнителен директор; 

 г-н Чавдар Стойнев – главен енергетик.  

 

На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-Дк-296 от 16.05.2017 г. 

относно заявление с вх. № Е-14-03-5 от 31.03.2017 г. за изменение на действащите цени на 

електрическата и топлинната енергия на „Топлофикация - Перник” АД. Докладът, изготвен 

от работна група в състав: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Ивайло Александров, 

Цветанка Камбурова, Георги Петров, Йовка Велчева, Надежда Иванова, Ана Иванова и Ели 

Алексиева, е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 4 от протокол № 

102/23.05.2017 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията. 
  

Председателят запита представителите на „Топлофикация - Перник“ АД запознати 

ли са с доклада и имат ли забележки по него. 

 

Л. Спасов – изпълнителен директор: 

Ние считаме, че предложените аргументи на Комисията не са обективни. 

„Топлофикация - Перник“ АД е дружество, което произвежда електрическа и топлинна 
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енергия от високоефективно комбинирано производство с основно гориво за инсталациите 

на въглища. Горивната база на „Топлофикация – Перник“ АД е проектирана за изгаряне 

основно на местни горива. Основен производител на тези горива е „Мин индъстри“ ЕООД, 

което е дружество концесионер на пернишкия въглищен басейн. Анализът на пазара на 

горива показва, че има непрекъснато увеличаване себестойността на добива, а 

производството на въглища намалява. Това води до повишаване на цените по искане на 

основния доставчик на въглища на „Топлофикация – Перник“ АД. Бяха водени двустранни 

преговори и вследствие на тях достигнато до споразумение и подписване на договори с нови 

цени на въглищата, които са в сила от 01.03.2017 г. По отношение цените на горивата. От 

датата, когато сме подали заявлението за изменение, до датата на публикуване на доклада, 

„Топлофикация – Перник“ АД вече разполага с фактурите и ние можем да предоставим 

такива като доказателство за промените в цените. Във връзка с гореизложеното, считаме, че 

са налице обстоятелства, които водят до съществено изменение на утвърдените ни 

ценообразуващи елементи и на финансовото състояние на дружеството. Логично е, че по-

високите цени на горивата водят и до съществено изменение в разходите за доставка на 

горива, което не е предвидено при утвърждаване на цените за текущия ценови период. Това 

доведе до необходимостта от подаване на заявление за изменение на цените. От 

предоставения модел, който сме дали заедно с молбата, е видно, че разходите за гориво за 

целия регулаторен период се повишават значително и смятаме, че ще бъде погрешно 

наличието на този факт да не бъде взет предвид.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Чухте г-н Спасов. Колеги от работната група, имате ли желание да вземете 

отношение? 

 

И. Александров: 

Мотивите на работната група по отношение на този ценообразуващ елемент – 

въглищата са аналогични. Такива са, каквито са и за „Брикел“ ЕАД. При промяна на цената 

на въглищата, ние не оспорваме това обстоятелство и то е възможно да бъде и обективно. 

Изискването на наредбата и закона е да доведе до значимо изменение на финансовото 

състояние на енергийното предприятие. За този период от първи март до промяната на 

цените вследствие на регулаторен преглед, който ще настъпи от първи юли, този факт ще 

бъде отразен, но към момента не може да се направи обективно предположение, че това се е 

случило или ще се случи. След регулаторен преглед, всички обстоятелства, свързани с 

цените на горивата ще бъдат отразени в новите цени.  

 

Л. Спасов – изпълнителен директор: 

Като доказателство за нашето възражение можем да предоставим предварителен 

отчет за второто тримесечие на тази година. От него е видно е, че във връзка с високите цени 

на горивата нашето финансово състояние се влошава рязко.  

 

И. Александров: 

Искам да кажа, че към този момент Комисията не е разполагала с тези доказателства 

и ние на база само твърдение за промяна и договор за промяна цената на въглищата няма как 

да направим тази оценка.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Колеги, Вие имате ли въпроси към заявителя?  

 

А. Йорданов: 

Тъй като в този случай поводът да се иска изменение на лицензията е само и 

единствено промяна в цената на основното гориво, аз знам, че нямате задължението да 

възлагате обществени поръчки при закупуването на основно гориво, но на какъв период 
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договаряте доставките – годишен или по-кратък? Колко често може да очакваме промяна в 

цената от страна на основния ви доставчик? Примерно до края на регулаторния период, 

защото остават още три месеца. На база на така направеното искане може да очакваме, че 

той може да поиска нова промяна на цената. Вие за какъв срок договаряте твърдите цени на 

доставките?  

 

Л. Спасов – изпълнителен директор: 

Цените, които договаряме в нашите договори не са за срок. Те са съгласно 

движението на международните пазари. Всеки може да направи справка за цената на 

вносните въглища, която непрекъснато се променя в посока нагоре. Ценообразуването на нас 

не ни е утвърдено със срок от една година. Имаме клаузи в договорите, които позволяват при 

промяна на определени обстоятелства да се поиска и предоговаряне на цената.  

 

А. Йорданов: 

От страна на доставчика или от Ваша страна?  

 

Л. Спасов – изпълнителен директор: 

И от двете.  

 

А. Йорданов: 

Добре. И няма никакво ограничение колко често това може да се случва? 

 

Л. Спасов – изпълнителен директор: 

Не е заложено като точка в договора ограничението за брой пъти промяна на цента.  

 

А. Йорданов: 

Иначе, честно казано, пряката връзка между цената на вносните въглища и цената на 

въглищата от местен добив не я виждам някак си.  

 

Л. Спасов – изпълнителен директор: 

Алтернативата ни на местните въглища е да ползваме вносни. Тази алтернатива за 

нас не е изгодна. Цената е много по-висока от тази, която имаме от местния доставчик.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Има ли други въпроси към заявителя? Не виждам. Към Вас отправям същия въпрос. 

Кога ще внесете Вашите писмени възражения? Имате ли готовност да го направите днес?  

 

Л. Спасов – изпълнителен директор: 

За днес нямаме готовност.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

До края на деня утре, до 16:00 часа?  

 

Л. Спасов – изпълнителен директор: 

Да. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

В такъв случай постъпваме по аналогичния начин. Преди да закрия заседанието 

обявявам, че възражения и становища по доклада от страна на заявителя могат да бъдат 

внесени до 16:00 часа на 31.05.2017 г. Насрочвам закрито заседание на Комисията за 

приемане на окончателно решение на 02.06.2017 г. от 10:05 часа.   
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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 02.06.2017 г. за вземане на решение относно 

заявление с вх. № Е-14-03-5 от 31.03.2017 г. за изменение на действащите цени на 

електрическата и топлинната енергия на „Топлофикация - Перник” АД. 

2. Дружеството да се уведоми за взетото решение. 

 

Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-14-03-5/23.05.2017 г. до „Топлофикация- 

Перник“ АД. 

 
 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
 

       

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

 (С. Тодорова) 

 

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

 (А. Йорданов) 

 

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

 (Г. Златев) 

 

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

 (Е. Харитонова) 

          Р. ТОТКОВА 

 

 

 

 

 
Протоколирал: 

 (Н. Косев - главен експерт) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


