
КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
София – 1000, бул.”Княз Дондуков “ № 8 -10;тел.: 988 24 98; 9359 613; факс: 988 87 82 

 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 76 
  

София, 30.04.2015 година 
 

 

Днес, 30.04.2015 г. от 11:35 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, Александър 

Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков, 

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

Отсъстваше членът на Комисията Ремзи Осман. 

 

На заседанието присъстваха И. Александров – началник 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. 

 

„ТОПЛОФИКАЦИЯ-ВТ“ ЕАД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо 

на КЕВР с изх.  № Е-14-05-20/27.04.2015 г. и изпраща представител. 

На заседанието се яви:  

 г-н Венцислав Димитров – изпълнителен директор. 
 

На откритото заседание беше разгледан доклад относно одобряване на бизнес план 

на „Топлофикация-ВТ“ ЕАД за периода 2015 г. - 2019 г. Същият е приет с решение на 

КЕВР на закрито заседание по т. 10 от протокол № 64/22.04.2015 г. и публикуван на 

интернет страницата на Комисията. 

 

Председателят запита представителя на „Топлофикация-ВТ “ ЕАД запознат ли е с 

доклада и има ли забележки по него. 

 

В. Димитров: 

Преди да започна своето изложение, искам да вмъкна, че съм изпълнителен директор 

от 1 седмица, но въпреки това заставам зад разработения бизнес план от колегите и 

предишния изпълнителен директор. Ще следвам насоките, заложени в този бизнес план, с 

цел подобряване състоянието на дружеството. Основната задача на дружеството е намиране 

на нови начини на генериране на топлинна енергия от източници, които са допринасящи 

към по-ниската себестойност на продукта, с цел постигане на по-ниска и социално 

допустима цена, оттам и повишаване на потреблението на топлинна енергия към нашите 

потребители. Основните цели на дружеството ще бъдат възвръщане, защото в годините са 

загубени голяма част от потребителите на топлинна енергия по една или друга причина, 

затова ще бъде направен обстоен анализ и работа с клиенти за повишаване на топлинния 

товар, съответно и приходите на дружеството. 

Ремонтната програма е съобразена с нуждите и поддържането на нормално 

експлоатационно ниво на мрежата и на топлоизточника. Основно насоките са внедряване на 

допълнителен топлоизточник на основата на биомаса, който ще покрива пиковите или 
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зимните товари, които са от произведеното количество от високоефективната инсталация 

на газ, за да може да се получат по-ниски цени на топлоенергия. 

 

Председателят даде думата на работната група, изготвила доклада. 

 

И. Александров: 

Въпросът ми е свързан с приоритетите в инвестициите. За 2016 г. сте предвидили 

подмяна на 20 бр. пластинчати топлообменници в абонатните станции. Стойността на тази 

реконструкция е 20 хил. лв. Не е ли по-логично тази инвестиция да се направи колкото се 

може по-скоро, вместо да се предвиждат значително по-големи суми, например за 

изграждане на собствен водоизточник? Ако може да кажете за него повече подробности, 

кое налага това нещо в сравнение на досегашния начин за доставка на оборотна вода? 

 

В. Димитров: 

Проблемът с водоизточника стои от дълго време. За съжаление дружеството се 

обслужва от питейна вода от мрежата на ВиК дружеството. Поради влошеното техническо 

състояние на мрежата, в момента имаме голям разход на този вид суровина, което в 

годишен мащаб за тази година се изразява в 200 хил. лв. Считам, че колегите много 

правилно са се насочили към реализирането на този проблем и са му дали приоритет през 

2015 г. Не мога да отрека и проблема с абонатните станции. Като цяло качеството на 

мрежата като техническо, защото те са взаимосвързани дейности, не може да подобряваме 

само производителя на топлинна и електрическа енергия, а да не подобряваме качеството 

на мрежата, така че ще се работи и в тази насока. Поддържам мнението на колегите, че е 

крайно време да се реши проблемът с водовземането. На около 3 км. от дружеството е р. 

Янтра. Въпросът е на преговори с Общинската администрация за подсигуряване на 

територия. Изграждането на един водопровод при съвременните технологии, прокарването, 

цените и изграждането на такъв вид съоръжения не е толкова много и е икономически 

обоснован разход, защото ще намалее този разход за нас, който всяка година генерираме 

като разход към ВиК дружеството. 

В близко обкръжение от нашата локация има двама големи производители на пелети 

от слънчогледова люспа. Единият е в Полски Тръмбеш, това е маслопреработвателно 

дружество, което произвежда т.н. слънчогледови пелети. Другото е в Попово. И двете 

дружества си реализират продукцията на външния пазар. Смятаме, че ще им бъдем добри 

партньори за тяхната реализация и имат такива количества, които ще подсигурят работата 

на нашата инсталация. Другата суровина са отпадъци от дървопроизводството, чипсовете, 

които поради локацията на района има доста дърводобивни дружества, които генерират 

такъв отпадък, така че е напълно реално  подсигуряването на източник на захранване на 

котела на биомаса. 

 

Доц. д-р Ив. Н. Иванов: 

В последната отчетна 2014 г. топлинната енергия е почти на нивото от 2013 г., има 

съвсем лек спад, така е и при електрическата енергия. Това ли е причината, поради която 

заявявате, че имате сериозно намаление на общите приходи за 2014 г., защото разликите 

там са твърде малки? 

 

В. Димитров: 

Разликите произтичат от това, че през предишния регулаторен период част от 

загубите по преносната мрежа са прехвърляни като приход, реализация. При нас за 

съжаление загубите по преносната мрежа са доста голям процент, което е една от 

основните задачи, по които трябва да работим. Това влияе и върху цената на 

електрическата енергия от комбинирано и цената на топлинна енергия. За да повишим броя 

на клиентите, предлагаме за лоялни клиенти отстъпки в цената, което по един или друг 

начин оказва влияние на цялостното финансово състояние. По-добре да имаме по-малък 

процент несъбираемост, отколкото да имаме… Финансовото състояние се формира от 
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различни фактори, затова сме предприели такава политика към коректните, да повишаваме 

събираемостта чрез съответни отстъпки. 

 

Доц. д-р Ив. Н. Иванов: 

Относно загубите в мрежата, имате ли разрез на тези загуби? Дали са чисто 

технологични, дължащи се на съоръженията, или са по-скоро кражби, които отчитате като 

загуби? 

 

В. Димитров: 

До този момент в моите виждания са чисто технологични и се надявам… 

 

Доц. д-р Ив. Н. Иванов: 

Могат да бъдат намалени? 

 

В. Димитров: 

Разбира се. Не е нормално това голямо количество допълване на мрежата да бъде в 

този размер. Мрежата на „Топлофикация-ВТ“ ЕАД е с доста голям капацитет и в 41 км. се 

изразява като трасе. Цялото трасе е подземно, което го прави трудно комуникативно и 

трудно достигането до него за констатиране и отстраняване на проблеми. Това във времето 

и във връзка с насочените инвестиции относно топлопроизводството и първоизточника на 

енергията до някаква степен се отразява отрицателно върху финансовия резултат. Ще се 

работи много в тази насока, за намаляването на загубите. 

 

Р. Наков - експерт: 

Защо дружеството не е планирало разходи за храна, съгласно нормативните 

изисквания в социалната програма, за периода на бизнес плана 2015 г. - 2019 г.? 

 

В. Димитров: 

Разходи за храна получават до момента единствено работещите в основното 

производство по Наредбата за условията на труд. Това ще бъде коригирано. Тези разходи са 

минимални и не биха се отразили пагубно на целия бизнес план, при условие че персоналът 

като цяло е 50 човека, а основно работещи в това производство, на които им се полагат 

допълнителни средства заради условията на труд, са 20 души. Не мога да отговоря, защото 

както казах в началото, бизнес планът не е разработен от мен. Ще бъде коригирано, но не 

бих казал, че разходите за храна биха повлияли на цялостната работа на дружеството. Ще 

се работи и в насока към социална среда. 

 

Е. Харитонова: 

При вас събираемостта е много висока, за битовите потребители тя е 87%. 

 

В. Димитров: 

Може би са останали най-сериозните потребители. 

 

Председателят даде думата на членовете на Комисията за въпроси към 

представителя на дружеството. 

 

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

„Топлофикация-ВТ“ ЕАД. 

 

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,  
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Р Е Ш И : 

 

1. Насрочва закрито заседание на 18.05.2015 г. за вземане на решение относно 

одобряване на бизнес план на „Топлофикация-ВТ“ ЕАД за периода 2015 г. - 2019 г. 

2. На дружеството да се изпрати уведомление за взетите решения с препоръчано 

писмо с обратна разписка. 

 

Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-14-05-20/27.04.2015 г.  

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
 

       

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

 (С. Тодорова)  

 

2. .............отсъства.................... 

 (Р. Осман) 

 

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

 (А. Йорданов) 

 

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

 (В. Владимиров) 

          Н. ГЕОРГИЕВ 

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

 (Г. Златев) 

 

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

 (Е. Харитонова) 

 

7. ................................................. 

 (В. Петков) 

 

8. ................................................. 

 (Д. Кочков) 


