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П Р О Т О К О Л 

 

№ 6 
 

София, 11.01.2017 година 
 
 

Днес, 11.01.2017 г. от 10:23 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, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова и 

Юлиян Митев – за главен секретар съгласно Заповед № З-ОХ-1/04.01.2017 г. (без право 

на глас).  

На заседанието присъства членът на Комисията Валентин Петков от състав „В и 

К“. 

На заседанието присъстваха 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.  

 

„КОГЕН ЗАГОРЕ” ЕООД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на 

КЕВР с изх. № Е-12-00-309/05.01.2017 г. и изпраща свои представители.  

На заседанието се явиха: 

 г-н Радой Стоянов – главен счетоводител; 

 г-н Николай Начев – технически ръководител; 

 г-н Александър Обущаров - експерт. 

 

На откритото заседание беше разгледан доклад относно утвърждаване на цена на 

топлинна енергия на „Коген Загоре” ЕООД“. Докладът, изготвен от работна група в 

състав: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Ивайло Александров, Георги Петров, 

Цветанка Камбурова, Йовка Велчева, е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по 

т. 2 от Протокол № 2 от 05.01.2017 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията. 
  

Председателят запита представителите на „Коген Загоре“ ЕООД запознати ли са с 

доклада и имат ли забележки по него. 

 

Р. Стоянов: 

Относно забележките, които са направени. Мисля, че съвършено правилно 

Комисията и екипът са отразили нещата. Единствено във връзка с необходимите разходи, 

които са намалени в някои пунктове като амортизации, граждански договори, които са 

предвидени за застраховки и които са разгледани като неприсъщи за дейността, искам да 

кажа, че са си присъщи и освен това при нашия бизнес план ние сме се водили от един 
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минимален разход, не сме давали някакъв резерв. Затова молим Комисията да преразгледа 

това, ако може. Не са предвидени амортизации, въпреки че са необходими разходи за 

поддръжка на всякакъв вид съоръжения. Гражданските договори, които са за застраховки 

на персонала, и други присъщи разходи за охрана… Няма как да минем без тях. Те са 

намалени на нула. Само това ми е единствената забележка. Иначе в доклада относно 

нашия модел забележките са правилни и ги споделяме във връзка с днешната беседа.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря, г-н Стоянов. Колеги имате ли да добавите нещо към казаното от г-н 

Стоянов?  

 

А. Обущаров: 

Амортизациите… Аргументът на Комисията и на експертите на КЕВР не са 

приемливи. Не може да се маха амортизацията въобще, защото инсталацията ще трябва да 

работи малко часове. Амортизациите са амортизации. Няма счетоводител, който да каже, 

че няма да начислява амортизации тази година, защото ще се работи 2000 часа, а не 6000 

часа. Този въпрос е принципен.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Г-н Обущаров, моля Ви се това, което казвате Вие и г-н Стоянов в писмен вид да 

ни бъде представено в рамките не по-късно от утрешния ден. Вие имате позиции. Просто 

ги изложете принципно, за да може възраженията да бъдат разгледани от работната група 

в кратък срок и да се стигне до решение по заявлението за цени на топлинната енергия на 

предвидената от нас дата за закрито заседание на 18.01.2017 г. от 10:30 часа. Г-н 

Александров, имате думата.  

 

И. Александров: 

Аз имам една молба към заявителите. В становището, което ще бъде внесено, 

много аргументирано да бъде посочено петте души работен персонал, експлоатационен 

персонал, който работи на смени, плюс двамата човека, които са ремонтен персонал, 

които са дневна смяна и на които разходите за заплати са включени за цялата година, те 

ли са персоналът, който ще обслужва и когенерацията, която ще влезе в експлоатация през 

месец септември. Ако са те, тогава за месеците от септември до декември заплатите са 

включени в цената на топлинната енергия на котела. Ако направим цена за още една 

година, то същите тези разходи за заплати ще бъдат дублирани в другата цена. По 

отношение на намалените разходи 2000 лв. плюс 2000 лв. Искам да кажа защо. При 

годишно натоварване на мощността на котела от 7%, при условие, че фабриката работи на 

едносменен режим на работа с почивка събота и неделя, за да се получи нормална цена, 

инсталацията би трябвало да работи постоянно, за да се включат всички разходи, 

включително и разходите за амортизация. При горивна компонента от 30 лв., дружеството 

е предложило 100 лв. на МВтч за топлината енергия, т.е. нека сами да си направим извод 

каква част е горивната компонента от цената и каква част в структурата на цената покрива 

тези постоянни разходи, които няма енергия, която да ги покрие. Благодаря и просто се 

надявам в становището и тези въпроси да бъдат обяснени.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря, г-н Александров. Видях, че г-н Стоянов си записваше подробно. 

Колеги, аз вече Ви казах за апела ми максимално бързо да депозирате своето писмено 

становище. Колеги, Вие имате ли въпроси към заявителя „Коген Загоре” ЕООД“? Нe 

виждам. При това положение закривам и това открито заседание.  

 

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,  
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Р Е Ш И : 

 

1. Насрочва закрито заседание на 18.01.2017 г. за вземане на решение относно 

утвърждаване на цена на топлинна енергия на „Коген Загоре” ЕООД“. 

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-12-00-309/05.01.2017 г. 

2. Пълномощно с изх. № КЧ – 001/09.01.2017 г. от Богомил Манчев на Николай 

Начев, Радой Стоянов и Марин Ангелов. 
 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
 

       

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

 (С. Тодорова) 

 

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

 (А. Йорданов) 

 

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

 (В. Владимиров) 

 

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

 (Г. Златев) 

          Ю. МИТЕВ 

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

 (Е. Харитонова)                                          (съгласно Заповед № З-ОХ-1/04.01.2017 г.)                                                                                  

 

 

 

 

 

 


