ПРОТОКОЛ
София, 07.06.2017 г.
от Обществено обсъждане
на проект на решение относно изменение на действащите цени на електрическата и
топлинната енергия на „Топлофикация - Перник” АД
Днес, 07.06.2017 г. от 10:12 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 и Юлиян Митев – за главен секретар
съгласно Заповед № ЧР-ДС-201/06.06.2017 г. (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.
С писмо на КЕВР с изх. № Е-14-03-7/05.06.2017 г. като заинтересовани лица бяха
поканени 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, Българска национална асоциация Активни потребители,
Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори, Гражданско
движение „ДНЕС“, „Топлофикация Перник“ АД и Община Перник.
На общественото обсъждане присъстваха:
 г-жа Костадинка Тодорова – експерт към Омбудсман на Република България;
 г-н Александър Димитров – началник на отдел в Българска търговскопромишлена палата;
 г-н Любомир Спасов – изпълнителен директор на „Топлофикация Перник“
ЕАД;
 г-н Чавдар Стойнев – главен енергетик в „Топлофикация Перник“ ЕАД.
Конфедерация на независимите синдикати в България, Конфедерация на труда
„Подкрепа”, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация
на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара, Българска национална
асоциация Активни потребители, Българска федерация на индустриалните енергийни
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консуматори, Гражданско движение „ДНЕС“ и Община Перник 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
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, 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.
Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри общественото обсъждане и даде
думата за изказвания.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Г-н Спасов, Вие, както и г-жа Милева, участвахте във вчерашното заседание, но
днес е по друго Ваше заявление. Слушаме Ви.
Любомир Спасов – изпълнителен директор на „Топлофикация Перник“ ЕАД:
Аз нямам какво допълнително да кажа освен, че писмено сме подали възражението
си.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Писмено сте си подали възражението. Благодаря. Работната група…
И. Александров:
Постъпило е при нас. Обработва се и ще бъде съответно мотивирано прието или
отхвърлено.
Костадинка Тодорова – експерт към Омбудсман на Република България:
Искам само да уточня, че при Омбудсмана постъпиха много жалби от януари
месец, свързани с подаването на топлинна енергия от „Топлофикация Перник“ ЕАД
или по-скоро с неподаването ѝ. Обясненията, които са били давани от самата
топлофикация са, че има проблем с котела. Аз исках просто да го кажа пред всички и
когато работи групата, ако прецени, при предлагането на решението да отчете и този
факт, че прекъсната доставка към потребители през зимата, когато трябва да заменят
тази енергия с ток, е много важна и ако има някакъв начин дружеството да подобри
работата си - това да бъде отразено. Апелирам към подобно действие във всеки случай,
защото действително са много жалбите оттам и от Габрово за тази зима. Изключвам
„Топлофикация София“ ЕАД.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Да. От Габрово са още повече.
Костадинка Тодорова – експерт към Омбудсман на Република България:
Да. Така е.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Коментар има ли?
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Любомир Спасов – изпълнителен директор на „Топлофикация Перник“ ЕАД:
Коментарът ми е, че по това време, когато имахме проблеми с топлоподаването
бяха извършени проверки от КЕВР и Министерството на енергетиката. В тези проверки
има някои установени неща, проблеми и указания. Дадени са срокове за отстраняването
на тези проблеми. Аз мисля, че всичко това ще бъде изпълнено в указаните срокове и
двете институции ще си получат и отговорите на указанията, които са ни дали, пак в
указните срокове и с изпълнени мероприятия. Не виждам някакъв особен проблем това
де се случи. Друг е въпросът, че жалбите бяха малко пресилени.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Проблем е имало г-н Спасов. Затова са шест задължителните указания.
Любомир Спасов – изпълнителен директор на „Топлофикация Перник“ ЕАД:
Точно това казвам.
С. Тодорова – член на Комисията за енергийно и водно регулиране:
Имам въпрос към г-жа Тодорова. Не разбрах в каква посока е предложението Ви да
се отчетат тези неща, които са се случили през зимата в предложението за изменение на
цени.
Костадинка Тодорова – експерт към Омбудсман на Република България:
(микрофонът е изключен)
…Най-добре е когато Комисията взема решение за цените. В случая Вие не
утвърждавате предложението. Предполагам, че когато се разгледат всичките документи
ще видите… Включително и с факта, че сте взели мерки, когато са се получили жалбите.
Все още има такива при нас… С оглед на по-добра работа и намаляване на жалбите при
нас най-вече.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Благодаря, г-жо Тодорова. Колеги, ако няма друго изказване, закривам и това трето
обществено обсъждане. С двуседмичен срок след днешното открито заседание, могат да
бъдат подавани възражения и становища. На 27.06.2017 г. Комисията на закрито
заседание ще се произнесе с решение.
След като установи, че няма други изказвания, доц. д-р Иван Н. Иванов благодари
още веднъж на присъстващите и закри в 10:17 ч. общественото обсъждане, като напомни
за 14-дневния срок, в който могат да се представят в Комисията предложения по
разглеждания проект на решене.
На 27.06.2017 г. ще се проведе закритото заседание за приемане на окончателно
решение.
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Приложение:
1. Писмо на КЕВР с изх. № Е-14-03-7/05.06.2017 г.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(А. Йорданов)
.................................................
(В. Владимиров)
.................................................
(Г. Златев)

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Ю. МИТЕВ
Съгласно Заповед № ЧР-ДС-201/06.06.2017 г.

Протоколирал:
(Н. Косев - главен експерт)
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