
   

   
София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82 

 

 

П Р О Т О К О Л 
 

София, 14.11.2018 г. 

 
от Обществено обсъждане 

 

на проект на решение относно утвърждаване на „ТЕЦ - Бобов дол“ ЕАД на 

пределна цена на топлинната енергия и определяне на преференциална цена и 

премия за електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран 

начин от централа с комбинирано производство на електрическа и топлинна 

енергия, за регулаторен период с продължителност до 30.06.2019 г., при прилагане на 

метода на ценово регулиране „норма на възвръщаемост на капитала” 

 

 Днес, 14.11.2018 г. от 10:01 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 общественото обсъждане присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, 

Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения 

Харитонова и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).   

 На общественото обсъждане присъстваха 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. 

 

Чрез съобщение на интернет страницата на Комисията, съгласно решение на КЕВР 

по Протокол № 213/09.11.2018 г., т.1, за участие в общественото обсъждане на проект на 

решение относно утвърждаване на „ТЕЦ - Бобов дол“ ЕАД на пределна цена на 

топлинната енергия и определяне на преференциална цена и премия за електрическата 

енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централа с комбинирано 

производство на електрическа и топлинна енергия, за регулаторен период с 

продължителност до 30.06.2019 г., при прилагане на метода на ценово регулиране „норма 

на възвръщаемост на капитала” са поканени заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 

2 от Закона за енергетиката - държавни органи, браншови организации, енергийни 

предприятия, клиенти и организации на потребители. Проектът на решение е изготвен от 

работна група в състав: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Ивайло Александров, 

Георги Петров, Радослав Наков, Ана Иванова, Йовка Велчева, Надежда Иванова. 

 

С писмо на КЕВР с изх. № Е-14-33-6/12.11.2018 г. като заинтересовани лица са 

поканени „ТЕЦ-Бобов дол“ ЕАД, Министерство на енергетиката, „Национална 

електрическа компания“ ЕАД, „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, 

Омбудсман на Република България, Комисия за защита на потребителите, 

Българска национална асоциация „Активни потребители“, Федерация на 

потребителите в България, Асоциацията на топлофикационните дружества в 

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-
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промишлена палата, Българска стопанска камара, Българска федерация на 

индустриалните енергийни консуматори и Гражданско движение „ДНЕС“. 

 На общественото обсъждане присъстваха: 

 г-н Венцислав Марков – ръководител „Управление“ в НЕК ЕАД; 

 г-н Огнян Винаров – представител на Граждански контрол и ДЕН; 

 г-н Емил Христов – изпълнителен директор на „ТЕЦ-Бобов дол“ ЕАД; 

 г-н Даниел Бойчев – главен счетоводител на „ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД; 

 г-н Георги Михалков – главен инженер на „ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД. 

Министерство на енергетиката, „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, 

Омбудсман на Република България, Комисия за защита на потребителите, Българска 

национална асоциация „Активни потребители“, Федерация на потребителите в България, 

Асоциацията на топлофикационните дружества в 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 и 

Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори не изпращат свои 

представители. 

 

Общественото обсъждане не се отразяваше от представители на средствата за 

масова информация. 

 

Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри общественото обсъждане и даде 

думата за изказвания. 

 

Венцислав Марков – ръководител „Управление“ в НЕК ЕАД:  

Запознахме се с проекта на решение и ще кажа част от нашето становище за това, 

което касае нас. Това са разходите, които се признават на „ТЕЦ-Бобов дол“ ЕАД от Фонд 

„Сигурност на електроенергийната система“, откъдето и НЕК ЕАД се компенсира за 

някои направени разходи и по-специално за разходите за въглеродни емисии. В проекта на 

решение са признати разходи за въглеродни емисии на „ТЕЦ-Бобов дол“ ЕАД - в заявения 

от размер на 15,82 евро на тон. Дори Комисията прави забележка и е оценила, че цената на 

емисиите към този момент е около 22 евро на тон. В последните дни цените се колебаят 

между 17 и 20 евро на тон. Смятаме, че е оправдано решение да се взимат актуалните цени 

на въглеродните емисии, по които цени в момента НЕК ЕАД плаща на централите с 

дългосрочни договори. Намираме това за коректно, но не намираме за коректно, че не се 

актуализират и цените на тези централи, от които и ние купуваме енергията, тъй като 

разходите на Фонда трябва да компенсират всички участници, които имат това право, по 

едни и същи недискриминационни механизми. Затова сме изказвали нашето становище и 

в становището си към решението за цени от първи юли и впоследствие сме писали писма 

до Комисията. Смятам, че всички участници, които се компенсират от Фонд „Сигурност 

на електроенергийната система“ трябва да бъдат поставени при едни и същи условия. 

Принципно подкрепяме това решение, но смятаме, че трябва да бъде доразвито и към 

всички други пряко засегнати от цената на въглеродните емисии. Ще представим 

официалното си становище.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Марков. В официалната част подкрепяте решението?  

 

Венцислав Марков – ръководител „Управление“ в НЕК ЕАД:  

Да. 

 

Огнян Винаров - представител на Граждански контрол и ДЕН: 
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Запознах се с проекторешението. Прави ми впечатление, подобно на това, което 

изказа представителя на Министерство на енергетиката, че Вие залагате една премия (при 

147 лв./МВтч електрическа енергия) от 77,01 лв./МВтч, която сигурно е, както каза 

представителят на Министерство на енергетиката, но той говореше за вредните емисии… 

Тук става въпрос, че тази премия Вие я давате от Фонда за енергийна сигурност. 

Доколкото ми е известно, тази централа е частна и тук се нарушава законът, който се 

наблюдава от Европейската комисия за непозволена държавна помощ. При тези 60 270 

МВтч високоефективно производство, което поощрявате с премия, това прави 4 620 000 

лв. Въпросът ми е, че получените санкции от Европейската комисия, че тези премии, 

както към американските централи, ВЕИ-та, така и  към тази частна централа, е позволена, 

а не непозволена държавна помощ. Това ми е първият въпрос. Вторият е във връзка с това 

Ваше изказване, че няма да се увеличава цената на топлинната и електрическата енергия 

до края на този отоплителен сезон. Моето предложение е да се намали цената, защото 

както петролът падна от 86 долара на барел на под 70, така и доларът стремглаво се спуска 

надолу, които са двата основни аргумента. Третият аргумент е, че липсва писмо с 

искането на „Булгаргаз“ ЕАД, представяно, както винаги се представя, от продавача 

„Газпром Експорт“, че иска увеличение цената. Преди една година – когато „Газпром 

Експорт“ искаше 12% увеличение на цената на природния газ на 1000 кубика, Вие го 

увеличихте с 36%. В тази връзка е движението на цената на природния газ и топлинната 

енергия, което Ви кара да имате мотив за намаление на цената. Ще Ви дам тази кратка 

справка. Ще я прочета сега и моля да отговорите, въпреки че тук ги няма медиите и пред 

тях да отговорите. Датата за влизане в сила решението на КЕВР е от 01.04.2012 г. – при 

699 лв./1000 куб., топлинната енергия за „ТЕЦ София“ е 87 лв. От 01.07.2015 г. (при 484), 

е 74 лв. От 01.07 2018 г. (при 427 лв.) е 85 лв. Къде са 700, къде са 427? Къде са 87, къде е 

85? В момента - от 01.10.2018 г. (при 483, те бяха 456, но като се прибави акциз, достъп и 

пренос  - 484) 92, 80. Как може при 700 лв. да е 87, при 484 да е 92,80? В този смисъл 

следва да намалите цените от първи януари на топлината енергия, защото не съответстват 

на цените, които сте приели и във Ваши заповеди сте ги утвърдили.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

На първия въпрос. При необходимост - ще отговорят от работната група. Вторият 

въпрос, който Вие подробно развихте, е извън предмета на общественото обсъждане. Ние 

имаме обществено обсъждане, което е посветено на заявление от „ТЕЦ-Бобов дол“ ЕАД за 

утвърждаване на цени на топлинната енергия, преференциални цени и приемане на цени 

на електрическата енергия. Тъй като не ме цитирахте коректно, връзки с обществеността 

на Комисията – г-н Георги Спасов, ще Ви даде моето изявление от вчерашния ден, защото 

то е с определено условие, което Вие не цитирахте. Що се касае до това, което тука ми 

давате. Беше отговорено още когато се определяха цените. Също ще се дадат трите 

причини, поради които резултатите са такива, но в рамките на общественото обсъждане аз 

няма да засягам този въпрос. Обръщам се към представителите на „ТЕЦ-Бобов дол“ ЕАД. 

Имате ли нещо да кажете по повод на изказванията, които направиха г-н Марков и инж. 

Винаров? Те по принцип не бяха към „ТЕЦ-Бобов дол“ ЕАД.  

 

Емил Христов – изпълнителен директор на „ТЕЦ-Бобов дол“ ЕАД: 

Аз смятам, че тези въпроси не бяха отправени към „ТЕЦ-Бобов дол“ ЕАД. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Така е. Обръщам се към представителите на работната група. Вие желаете ли да 

вземете отношение? 

 

П. Младеновски: 
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Аз искам да взема отношение относно казаното от г-н Марков. Няма как в това 

решение да се актуализира цената нито на НЕК, нито на Фонда, тъй като има (както в 

Закона за енергетиката, така и в Наредба № 1 за регулиране цените на електрическата 

енергия) предвиден ред кога и как това може да се случи. Няма как с това решение да 

бъдат актуализирани нито цените на Националната електрическа компания, нито на 

останалите по веригата. Затова ще Ви помоля, ако такова ще е становището на 

дружеството относно коментираното административно производство, че то ще е 

безпредметно и лишено от всякакви правни основания.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

От залата не виждам друг, който да желае да вземе думата. Обръщам се към Вас, 

колеги от Комисията. Имате ли изказвания и въпроси? Не виждам. Преди да закрия 

общественото обсъждане, искам да оповестя, както за сведение на колегите, така и за 

представителите на „ТЕЦ-Бобов дол“ ЕАД, че на закрито заседание на 30.11.2018 г. от 

10:00 часа Комисията ще приеме окончателно решение по Вашето заявление. След това 

ще бъдете своевременно уведомени.  

 

След като установи, че няма други изказвания, доц. д-р Иван Н. Иванов благодари 

още веднъж на присъстващите и закри общественото обсъждане, като напомни за 14-

дневния срок, в който могат да се представят в Комисията предложения по разглеждания 

проект на решение. 

 

На 30.11.2018 г. от 10:00 ч. ще се проведе закритото заседание за приемане на 

решение относно утвърждаване на „ТЕЦ - Бобов дол“ ЕАД на пределна цена на 

топлинната енергия и определяне на преференциална цена и премия за електрическата 

енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централа с комбинирано 

производство на електрическа и топлинна енергия, за регулаторен период с 

продължителност до 30.06.2019 г., при прилагане на метода на ценово регулиране „норма 

на възвръщаемост на капитала” 

 
Приложение:  

1. Писмо на КЕВР с изх. № Е-14-33-6/12.11. 2018 г. до заинтересованите лица.  

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

      

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

 (С. Тодорова) 

 

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

 (Р. Осман) 

 

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

 (А. Йорданов) 

 

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

 (В. Владимиров) 

          Р. ТОТКОВА 

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

 (Г. Златев) 

 

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

 (Е. Харитонова) 

 

Протоколирал: 

 (Н. Косев - главен експерт) 


