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

ПРОТОКОЛ
София, 28.07.2015 г.
от Обществено обсъждане на проект за решение относно
утвърждаване на пределни цени на топлинната енергия и определяне цени на
електрическата енергия, произведена от топлоелектрическа централа с
комбиниран начин на производство на „Топлофикация ВТ” АД за ценовия период
от 01.08.2013 г. до 31.12.2013 г.
Днес, 28.07.2015 г., от 10:30 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 заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова,
Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова и
главният секретар Николай Георгиев (без право на глас).
С писмо на КЕВР с изх. № Е-14-05-7/21.07.2015 г. като заинтересовани лица
бяха поканени Министерство на енергетиката, Комисия по енергетика към
Народното събрание, Омбудсман на Република България, Конфедерация на
независимите синдикати в България, Конфедерацияа на труда „Подкрепа”,
Българска стопанска камара, Конфедерация на работодателите и индустриалците
в България, Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори,
Българска браншова камара на енергетиците, Асоциация на топлофикационните
дружества, Федерация на потребителите в България, БНА „Активни
потребители“, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение
„Днес“, Национална федерация на енергетиците и Независима синдикална
федерация на енергетиците в България.
На общественото обсъждане присъстваха:
 г-н Стефан Мазнев – главен експерт към Омбудсмана на Република България;
 г-н Венцислав Димитров – изпълнителен директор на „Топлофикация ВТ”
АД;
 г-н Макарий Новев.
Министерство на енергетиката, Комисия по енергетика към Народното
събрание, Конфедерация на независимите синдикати в България, Конфедерацияа на
труда „Подкрепа”, Българска стопанска камара, Конфедерация на работодателите и
индустриалците в България, Българска федерация на индустриалните енергийни
консуматори, Българска браншова камара на енергетиците, Асоциация на
топлофикационните дружества, Федерация на потребителите в България, БНА
„Активни потребители“, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение
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„Днес“, Национална федерация на енергетиците и Независима синдикална федерация
на енергетиците в България не изпращат свои представители.
На интернет страницата на Комисията е публикуван проект на решение относно
утвърждаване на пределни цени на топлинната енергия и определяне цени на
електрическата енергия, произведена от топлоелектрическа централа с комбиниран
начин на производство на „Топлофикация ВТ” АД, за ценовия период от 01.08.2013 г.
до 31.12.2013 г.
Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри общественото обсъждане.
доц. д-р Иван Н. Иванов:
Предмет на общественото обсъждане е проект на решение относно
утвърждаване на пределни цени на топлинната енергия и определяне цени на
електрическата енергия, произведена от топлоелектрическа централа с комбиниран
начин на производство на „Топлофикация ВТ” АД, за ценовия период от 01.08.2013 г.
до 31.12.2013 г. По този въпрос е проведено закрито заседание на КЕВР в същия
специализиран състав „Енергетика“ за приемане на доклада на работната група на
18.06.2015 г., след което е проведено открито заседание с участието на представители
на заявителя на 08.07.2015 г. Проведе се и закрито заседание на 21.07.2015 г. за
одобряване на проект на решение. Работната група по този проект на решение е в
състав И. Александров, Е. Маринова, Ц. Камбурова, Г. Петров, А. Иванова, Й. Велчева
и С. Манчев.
В. Димитров:
Както споменахте, „Топлофикация ВТ” АД присъства на открито заседание на
КЕВР за цените за регулаторния период 01.08.2013 г. до 30.06.2014 г. Ние внесохме
писмено своите възражения. В проекта на решение, както виждаме, тези наши
възражения не са взети под внимание и не са отразени.
Председателят даде думата на работната група, изготвила проекта на решение,
да мотивира отказа да се съобрази с предложените писмени възражения на заявителя.
И. Александров:
Ще си позволя да зачета позицията на работната група по двете корекции, които
са направени и не са уважени като претенции от страна на дружеството.
По отношение на извършената корекция на електрическата енергия за собствени
нужди на централата. Дружеството представя валидни аргументи по отношение на
размера на собствените нужди в абсолютно изражение, в MWh, при сравнението с
други подобни инсталации, които имат значително по-голямо количество топлинна
енергия за реализация. Но собствените нужди от електрическа енергия в относително
изражение, в процент, са основен показател за ефективната работа на централата както
по отношение на режимите на производство - оптимален избор от различни
комбинации от мощности, така и от оптималния избор на извършените инвестиционни
мероприятия. Към момента на утвърждаване на цените Комисията не е разполагала с
отчетни данни на работата на всички съоръжения за период от 1 година. Реалните
данни от собствени нужди са с включени допълнителни стойности, предизвикани от
новопостроения котел на биомаса, се отчитат на по-късен етап. Комисията разполага с
регулаторни правомощия по отношение на ограничаване на разходите на дружеството,
включително и на разходите за собствени нужди при направен сравнителен анализ
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между сходни инсталации. Този сравнителен анализ е направен и дружеството
разполага с него.
По отношение на извършената корекция на топлинната енергия за технологични
разходи по преноса Комисията отново е приложила регулаторните си правомощия в
осъществяване на баланса между интересите на дружествата и тези на потребителите.
Високите технологични разходи по преносната мрежа се дължат най-вече на
драстичното намаляване на потребителите на гореща вода, които при високите цени на
топлинна енергия предпочитат алтернативен начин на отопление и БГВ. Отразяването в
годините на действителните разходи по преноса обрича дружеството на понататъшното намаляване на потребителите и съответно увеличаване на разходите по
преноса, които се запазват постоянна величина. Алтернативата на този процес е
инвестиционни мероприятия съчетани с агресивна кампания за привличане на отказали
се потребители при стимулиращо включване в цените на технологични разходи по
преноса.
Председателят даде думата на представителя на „Топлофикация ВТ” АД във
връзка с изказването на И. Александров.
В. Димитров:
Благодаря, нямам какво да кажа.
С. Мазнев – Омбудсман на Република България:
Имам два въпроса. Единият е, че в съобщението е даден ценовият период от
01.08.2013 г. до 30.06.2014 г., докато в решението периодът е от 01.08.2013 г. до
31.12.2013 г. Има разлика. Кое от двете е по-коректно? Вторият ми въпрос е към г-н
Димитров. Тъй като това е минал период, а финансовите години са приключили, това
какви проблеми би създало за топлофикационното дружество?
В. Димитров:
То е явно, отрицателен ефект е това ценово регулиране. Аз и във възраженията
си дадох реални данни на потребление на електрическа енергия в този период, който е в
размер на средна стойност от порядъка на 1 500 MW за годишен мащаб, при заявени от
нас 1 800 MW, а от регулиране от Комисията – 1 200 MW. Като цяло вследствие на тази
цена на електрическата енергия ефектът е отрицателен.
доц. д-р Иван Н. Иванов:
Относно различието в регулаторния период имате ли нещо да кажете?
В. Димитров:
В решението не е правилно отразено. Регулаторният период е 01.08.2013 г. до
30.06.2014 г. Съобщението е коректно, а в проекта на решение не е отразено коректно.
И. Александров:
Най-вероятно, без да съм категорично сигурен, става въпрос за решение, което е
от 01 август, но от 01 януари е имало вероятно промяна на цената на газа и с друго
решение са отразени нови обстоятелства. Именно затова нашето решение обхваща
точно това, падналото решение.
В. Димитров:
На този въпрос в момента не мога да отговоря, но в цялата преписка е отразен
целият регулаторен период. Не мога да отговоря, тъй като тогава не съм бил действащо
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лице. Ще бъде проверено.
М. Новев:
Работната група работила ли е по Вътрешни правила за текущо наблюдение за
работа на Комисията по отношение на такъв прецедент, какъвто е извършен във Велико
Търново?
доц. д-р Иван Н. Иванов:
Работната група е длъжна да работи по Вътрешните правила на Комисията. Това
е задължение на цялата администрация.
М. Новев:
Специфичният разход, как го разбрахте?
доц. д-р Иван Н. Иванов:
Това е извън темата. Няма да направи добро впечатление на хората, които ще
прочетат протокола от общественото обсъждане, ако се говорят неща, които са извън
темата, която е свързана с цените на топлинната енергия, определена за „Топлофикация
ВТ” АД за един период, който е отминал. Ако искате да поставите общи въпроси, които
са свързани със състоянието на топлофикациите и сектор „Енергетика“, няма да е в
това обсъждане, г-н Новев.
М. Новев:
Абонатните станции откъде получават захранване, откъде вземат свежа вода за
радиаторите?
В. Димитров:
От питейната вода.
М. Новев:
Захранването става с вода, върната по пътя на рециркулацията…. Трябва някой
да ми се извини тук, но той не е тук. Калоянов се казва, Ваш консултант и колега.
доц. д-р Иван Н. Иванов:
Не е наш консултант, той е колега от Техническия университет.
М. Новев:
Вие сте нова комисия, нов състав… Ще Ви кажа, че такива безобразия има в
абонатните станции…
След като установи, че няма други изказвания, председателят благодари още
веднъж на присъстващите и закри в 10:40 ч. общественото обсъждане, като напомни за
14-дневния срок, в който могат да се представят в Комисията предложения по проекта
на решение относно утвърждаване на пределни цени на топлинната енергия и
определяне цени на електрическата енергия, произведена от топлоелектрическа
централа с комбиниран начин на производство на „Топлофикация ВТ” АД за ценовия
период от 01.08.2013 г. до 31.12.2013 г. Закритото заседание за приемане на
окончателно решение ще се проведе на 28.08.2015 г.
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Приложение:
1. Писмо на КЕВР с изх. № Е-14-05-7/21.07.2015 г.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:
1. ................................................
(С. Тодорова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

2. .................................................
(А. Йорданов)
3. .................................................
(В. Владимиров)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Н. ГЕОРГИЕВ

4. .................................................
(Г. Златев)
5. .................................................
(Е. Харитонова)
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