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

ПРОТОКОЛ
№ 36
София, 11.03.2015 година
Днес, 11.03.2015 г. от 10:00 ч. се проведе открито заседание на Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР), ръководено от председателя Светла Тодорова.
На заседанието присъстваха членовете на Комисията Илиян Хр. Илиев, Евгения
Харитонова, Костадинка Тодорова, Илиян Б. Илиев, Милена Миланова, Димитър
Димитров и главният секретар Николай Георгиев (без право на глас), Ивайло Александров
– началник на отдел "Ценово регулиране и лицензии – електропроизводство и
топлоснабдяване" и експерти от ДКЕВР.
Заседанието се отразяваше от представители на средствата за масова информация.
Председателят Светла Тодорова откри заседанието и констатира, че не са налице
правни пречки за провеждането му.
„ДАЛКИЯ-ВАРНА” ЕАД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на
ДКЕВР с изх. № Е-14-53-25/04.03.2015 г. и изпраща представители. На заседанието се
явиха:
 г-н Емил Боев – заместник-изпълнителен директор;
 г-жа Елка Дръндарска – служител,
упълномощени от г-н Тодор Николов – изпълнителен директор.
На откритото заседание беше разгледан доклад относно одобряване на бизнес
план на „Далкия-Варна” ЕАД за периода 2015 г. - 2019 г., който е приет с решение на
ДКЕВР на закрито заседание по т. 1 от протокол № 32/27.02.2015 г. и публикуван на
интернет страницата на Комисията.
Председателят запита представителите на „Далкия-Варна” ЕАД запознати ли са с
доклада и имат ли забележки по него.
Е. Боев:
Запознати сме с доклада на работната група. Нямаме възражения по него.
Председателят даде думата на членовете на Комисията за въпроси към
представителите на дружеството.
Св. Тодорова:
По отношение на загубите ви по преноса на топлинна енергия, защо от 24% през
2015 г. за 2016 г. и 2017 г. предвиждате увеличение на загубите, след това отново спадане.

Какви са причините за това?
Е. Боев:
Причините за загубите по преноса се дължат на изолацията на тръбите и загубите
от топлоносител. В момента една голяма част от тръбите все още не са подменени и се
борим с намаляване на загубите от топлоносител. Това е. Смятаме, че от 2016 г. вече ще
имаме по-добър резултат в това отношение.
Св. Тодорова:
Аз разбирам. Вашите загуби са в добър диапазон в сравнение с други дружества, но
все пак при достигнати загуби до 24% защо предвиждате те да се увеличат през определен
период от този на бизнес план? Би трябвало мерките да водят до систематичното им
намаляване или задържането им, но не и до увеличаване. Това е в табл. 8 –
„Производствена програма - топлинна енергия“.
Е. Боев:
Всъщност, за 2015 г., това също е бюджетна стойност. Може би трябва да проверим
и ще Ви дадем допълнителна информация.
Председателят попита членовете на работната група има ли нови обстоятелства или
документи, които са получени.
Ив. Александров:
Няма постъпили от дружеството никакви допълнителни документи. Но с оглед
изясняване на бизнес плана, имам два въпроса.
Първият ми въпрос е свързан с новия котел 20 МW, който е инсталиран, и с новата
турбина 5. На какъв етап са и ако те са инсталирани и имат съответните актове за
въвеждане в експлоатация, кога ще подадете заявление за изменение на лицензията?
Вторият ми въпрос е свързан с т.н. от вас „иновационен проект“ в инвестиционната
програма. Той е започнал през 2014 г. и продължава през 2015 г. Съвсем общо е описано в
бизнес плана. Моля за повече информация. Той е на стойност 850 хил. лв. за 2015 г. С
оглед на финансовото състояние през 2015 г. и 2016 г. вашата прогноза за загуба, какви
източници за финансиране ще ползвате, за да може да го реализирате?
Е. Боев:
Относно първия въпрос, котелът 20 МW и когенератор 5, който заместваше
когенератор 4, и двата строежа са с подписан Акт 16. Чакаме разрешение за ползване да
ни бъде издадено в най-скоро време от ДНСК. След това ще пристъпим към следващите
стъпки по промяна на комплексно разрешително и промяна на лицензията.
Относно иновативния проект, той представлява автоматизиране на абонатните
станции с цел управление и мониторинг от диспечерски пункт и софтуерна платформа,
която да позволи на клиентите ни да могат да проверяват сметките си почти в реално
време, както и някои други данни, свързани със сградата им.
За финансирането, проектът е с 50% грант, европейски средства очакваме да
получим за него.
Св. Тодорова:
Аз също имам въпрос, свързан с 2016 г. и тази предвиждана загуба от 324 хил. лв.
Какво се случва през тази година, за да предвиждате загуба?
Е. Боев:
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Базирайки се на данните, които имаме от предходните години, и изследвайки
тенденцията, която очакваме от страна на комисията за цените, това е резултатът, който се
очаква.
Св. Тодорова:
Какво очаквате по-точно?
Е. Боев:
Очакваме леко намаление на добавката за комбинирана енергия, т.е. леко
намаляване на цената на електрическата енергия, която продаваме.
Св. Тодорова:
След това какво предвиждате за следващите години, така че се компенсира това
намаляване?
Е. Боев:
За следващите години предвиждаме, че ще успеем да привлечем повече клиенти и
ще увеличим продажбата. Това е единственият начин. Това ще бъде и резултат от
иновативния проект, и от усилията като цяло на дружеството. Борбата е за уплътняване на
мрежата и частично нови клиенти.
М. Миланова:
В доклада нищо не е отбелязано за изкупуване на абонатни станции. Какво е
състоянието при вас с абонатните станции – ваши ли са, на абонатите ли са, програма за
изкупуване по §4 имате ли?
Е. Боев:
Абонатните станции в голямата част са наши, но ще дам думата на колежката да
обясни подробностите.
Е. Дръндарска:
Да, имаме представена програма за изкупуване на абонатните станции, но през
годините след 2009 г. всяка година в инвестиционната си програма имаме сериозно перо
за подмяната на абонатните станции. Към края на предходната година абонатните
станции, които подлежат на изкупуване по тази програма, са 43, от които 5 или 6, които
отдавна вече не се ползват, са изключени. Другите са предвидени за подмяна през
следващите 2 г., максимум 3 г., в определен порядък. На практика нямаме изкупувани
абонатни станции, с изключение само на една, която изкупихме миналата година от
новопостроена сграда.
От страна на членовете на Комисията и работната група нямаше други въпроси към
представителите на „Далкия-Варна” 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,
РЕШИ:
1. Насрочва закрито заседание на 16.03.2015 г. за вземане на решение относно
одобряване на бизнес план на „Далкия-Варна” ЕАД за периода 2015 г. - 2019 г.
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2. На дружеството да се изпрати уведомление за взетото решение с препоръчано
писмо с обратна разписка.
Приложения:
1. Уведомително писмо на ДКЕВР с изх. № Е-14-53-25/04.03.2015 г.
2. Пълномощно на Й. Василев и Е. Дръндарска.
3. Пълен запис на откритото заседание на цифров носител.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:
1.................................................
(Ил. Хр. Илиев)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СВЕТЛА ТОДОРОВА

2. .................................................
(Е. Харитонова)
3. .................................................
(К. Тодорова)
4. .................................................
(Д. Димитров)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
(Н. Георгиев)

5. .................................................
(М. Миланова)
6. .................................................
(Ил. Б. Илиев)
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