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

ПРОТОКОЛ
№ 179
София, 09.09.2015 година
Днес, 09.09.2015 г. от 10:03 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 Ремзи Осман, Александър
Йорданов, Георги Златев, Димитър Кочков и главният секретар Николай Георгиев (без
право на глас).
На заседанието присъстваха Ивайло Александров - началник на отдел „Цени и
лицензии: електропроизводство, ВКП на електрическа и топлинна енергия“ 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 - БУРГАС” ЕАД е уведомено за провеждане на заседанието с
писмо на КЕВР с изх. № Е-14-13-10/01.09.2015 г. и изпраща представител.
На заседанието се яви:
 г-н Христин Илиев – изпълнителен директор на „Топлофикация – Бургас“ ЕАД.
На откритото заседание беше разгледан доклад относно одобряване на бизнес план
на „Топлофикация – Бургас“ ЕАД за периода 2015 г. – 2019 г. Същият е приет с решение на
КЕВР на закрито заседание по т. 4 от протокол № 175/28.08.2015 г. и публикуван на
интернет страницата на Комисията.
Председателят запита представителя на „Топлофикация - Бургас” ЕАД запознат ли е
с доклада и има ли забележки по него.
Хр. Илиев:
Основните цели на доклада на дружеството са във връзка с понижаване на разходите
и повишаване на енергийната ефективност, запазването и присъединяването на нови
потребители, използващи услугите на дружеството. На второ място сме заложили и
диверсификация на горивата чрез вкарване на една нова мощност, котел на биогориво. Тази
нова мощност е 14 МВтч. Като трето мога да отбележа привличането на нови абонати
посредством предлагане на конкурентни цени на продуктите, които произвеждаме.
Доц. д-р Ив. Н. Иванов:
Имам въпрос към Вас. Приемате ли доклада в този вид?
Хр. Илиев:
Да, изцяло го приемам.

Доц. д-р Ив. Н. Иванов:
Приемате го, а трите неща, който изброихте, са перспективите за развитие на
„Топлофикация - Бургас” ЕАД през следващия период.
Председателят даде думата на работната група, изготвила доклада.
Ив. Александров:
Няма постъпили нови обстоятелства, свързани с бизнес плана. Имам един коментар
и един въпрос към представителя на дружеството. „Топлофикация - Бургас” ЕАД е една от
топлофикациите с изключително ниска цена на топлинната енергия.
Хр. Илиев:
Най-ниската цена.
Ив. Александров:
Перспективите за този зимен сезон са отново за понижение на цената на топлинната
енергия. Възможно ли е „Топлофикация - Бургас” ЕАД да съчетае и друг тип мерки, към
тези които прилагате, с оглед присъединяването на нови потребители или възстановяването
на стари. Под друг тип мерки имам предвид такива, каквито използваха „Топлофикация
Сливен“ ЕАД, „Топлофикация Русе“ ЕАД и „Топлофикация Перник“ ЕАД, т.е.
преминаване към друг тип начисляване на тарифите, за да се почувстват потребителите
значително по-облекчени, а и вие, използвайки ниската цена, да може да си позволите това
нещо?
Хр. Илиев:
От 01.09.2015 г. в „Топлофикация - Бургас“ ЕАД върви нещо като пилотен проект за
няколко абонатни станции, които ние сме избрали със съответни показатели. Това са наши
абонати, но използват само топла вода. Ние предвиждаме да отпуснем някои
преференциални условия, които сме поставили пред абонатите, ако те се съгласят с тях.
Така ще видим как ще се развият нещата в бъдеще, тъй като това е известен риск за нас.
Знаете, че цената ни е най-ниската. Искаме да видим дали ще успеем да се справим с това,
което сме предложили. Затова само на 4-5 абонатни станции сме предложили тези условия.
Това са брой радиатори, които трябва да бъдат включени в определената абонатна станция,
сложили сме пределна цена на кубик топла вода. За първи път тази година изпробваме това.
Искаме и ние да направим нещо като „Топлофикация Сливен“ ЕАД. Задействали сме
нещата. Все още нищо не мога да кажа, но смятам, че ще има някакъв ефект. Разбира се,
идеята на всичко това е да се придържаме към закона и разписаните правила. Това е
основното, към което се стремим. Има и други начини, но при тях вече прекрачваме закона
и няма да бъдат удачни за никой.
Доц. д-р Ив. Н. Иванов:
Не трябва да се прекрачва закона.
Хр. Илиев:
Затова казвам, че е сложно и трудно, но считам, че ще се справим.
Доц. д-р Ив. Н. Иванов:
Аз също бих желал да Ви насърча за всички мерки, които предприемате, за да
върнете абонати към топлофикацията. Вие сте подпомогнати от прогресивното намаляване
на цената на природния газ, а и използвате природен газ като основно гориво. След
обявяване на нашето решение, което ще бъде на 30.09.2015 г. и ще касае цената на
природния газ и топлинната енергия, ще имате още месец време, за да убедите хора, които
са се отказали от централизирано топлоподаване, да се върнат към него. Това е в интерес на
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потребителите.
Хр. Илиев:
Надяваме се. Абсолютно е така и е в наш интерес.
Доц. д-р Ив. Н. Иванов:
Това е и в интерес на околната среда и енергоизточниците в България. Не трябва да
допускаме да бъдем сред първите страни в Европейския съюз по използване на
електроенергия за битово отопление.
Хр. Илиев:
Вкарвайки тази нова мощност, за която казах, ще бъдем подпомогнати, защото това
ще ни даде възможност да намалим разхода на природен газ и да оптимизираме цената.
Знаете, че близо 88% от разходите за производство са в горивото, което е доста висок
процент.
Доц. д-р Ив. Н. Иванов:
Висок процент е. От друга страна намаляване цената на горивото в този случай,
трябва директно да влияе и върху вашата цена на топлинна енергия.
Председателят даде думата на членовете на Комисията за въпроси към
представителите на дружеството.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси към представителите на
„Топлофикация - Бургас” ЕАД.
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,
РЕШИ:
1. Насрочва закрито заседание на 18.09.2015 г. за вземане на решение относно
одобряване на бизнес план на „Топлофикация – Бургас“ ЕАД за периода 2015 г. – 2019 г.
2. На дружеството да се изпрати уведомление за взетото решение с препоръчано
писмо с обратна разписка.
Приложение:
1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-14-13-10/01.09.2015 г.
ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

1. .................................................
(Р. Осман)

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

2. .................................................
(А. Йорданов)
3. .................................................
(Г. Златев)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Н. ГЕОРГИЕВ

4. .................................................
(Д. Кочков)
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