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П Р О Т О К О Л 
 

№ 263 
 

София, 07.12.2017 година 
 

Днес, 07.12.2017 г. от 10:01 ч. се проведе открито заседание на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), ръководено от председателя доц. д-р 

Иван Н. Иванов. 

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, 

Александър Йорданов, Георги Златев и Евгения Харитонова, и главният секретар Росица 

Тоткова (без право на глас).  

 На заседанието 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. 

Заседанието не 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 РУСЕ“ ЕАД е уведомено за провеждане на заседанието с 

писмо на КЕВР с изх. № Е-14-09-30/01.12.2017 г. и изпраща свои представители.  

На заседанието се явиха: 

 г-н Севдалин Желев – изпълнителен директор;  

 г-н Христо Тодоров  –  служител. 

На откритото заседание беше разгледан доклад относно заявление с вх. № Е-14-09-24 

от 25.10.2017 г. за изменение на действащата цена на електрическата енергия на 

„Топлофикация Русе” ЕАД. Докладът, изготвен от работна група в състав: П. Младеновски, 

Е. Маринова, И. Александров, Г. Петров, Й. Велчева, Н. Иванова, Е. Алексиева и А. Иванова, 

е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 5 от протокол № 258/01.12.2017 г. и 

публикуван на интернет страницата на Комисията. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Съгласно процедурата, давам думата на г-н Желев да изрази отношението на 

заявителя, т.е. „Топлофикация Русе” ЕАД, към изготвения и предоставен им доклад. 

Заповядайте, г-н Желев. 

 

С. Желев: 

„Топлофикация Русе” ЕАД се запозна с доклада. Нейното мнение е, че е направен 

задълбочен икономически анализ от страна на Комисията на подадената документация. Това, 

което имаме като забележка, е единствено, че фирмата, която ни доставя горивата, извършва 

комплексна услуга. Дори ние сами да си доставяме горивата, тези разходи като работна 

заплата за наемане на служители, за организация на доставките ще бъдат направени. Това е 

една от забележките, че разходи за доставки не са отбелязани. Другото което е, че цената на 

въглищата продължава да расте. „Топлофикация Русе” ЕАД е поставена в особено 

положение, защото ние горим едни специфични въглища, които се намират само на руския 

пазар и доставката е трудна. Това е нашето становище. Ние ще подадем писмено в 
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деловодството нашето становище. Сега и колегата ще вземе отношение.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Г-н Тодоров, имате думата. 

 

Х. Тодоров: 

Искам само да уточня нещо, което мисля, че е най-най-същественото, есенцията на 

целия процес относно доставката на горивата. „Топлофикация Русе” ЕАД, както каза г-н 

Желев, гори единствено и само руски въглища, поради технологични причини, които са 

описани подробно при Вас. Относно вноса на тези въглища - това е един много, много 

специфичен процес и кадри за такова нещо, повярвайте ми, е трудно да се намерят. 

Причините за това са две. Първо, изключително силният внос от страна на азиатските 

държави – Китай, Индия и т.н. Огромна част от въглищата вървят в тази посока. Второ, 

изключително напрегната, както знаете всички, политическа обстановка Русия – Украйна. В 

резултат на това на огромна част от превозвачите е забранено да влизат в Украйна. Остават 

само няколко (те се броят на пръстите на двете ръце), които могат да правят транзит Русия – 

Украйна. В резултат на това цената на железопътния транспорт расте стремглаво. Това не са 

измислици, това са факти, които много лесно могат да бъдат проверени. Само за последния 

месец цената на ЖП транспорта в Украйна и Русия е скочила с над 6 $, само за последния 

месец. Това нещо изисква много, много специфично отношение. Всички тези украински-

руски отношения изискват неконвенционални методи и затова мога да Ви кажа, че нещата са 

много, много напрегнати.  

 

С. Желев: 

В тази връзка „Топлофикация Русе” ЕАД е предприела действия по реконструкция на 

съоръженията си, с които да решим този проблем. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Това е крайният изход. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Колеги от работната група, чухте становището по доклада от представителите на 

„Топлофикация Русе” ЕАД. Има ли нещо, което да кажете към момента?  

 

И. Александров:  

Категорично ние приемаме тези аргументи, които чухме в момента. По отношение на 

това, че трябва да бъдат добавени към цената разходите за доставка. От доклада е видно, че 

сме направили една табличка, в която тези разходи са приети в цената, която работната група 

е изчислила в размер на приблизително 113 $/тон. Тук говорим за разходите от 113 $/тон до 

135 $/тон. За тази разлика говорим, която работната група в доклада не е приела за 

аргументирана. Аз дълбоко съм убеден, че това, което колегите говорят, е вярно. Но за 

съжаление не може на база убеденост тези разходи да бъдат приети, а те се приемат на база 

доказване. Това исках само да добавя. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Колеги, от Ваша страна има ли въпроси към заявителя? Не виждам. Уважаеми колеги 

от „Топлофикация Русе” ЕАД, преди да приключим с това заседание, искам да отбележа, че 

утре – 08.12.2017 г. от 10:30 ч. КЕВР на закрито заседание ще приеме проект на решение. 

След това процедурата ще продължи с обществено обсъждане. Вие сте в състояние да 

подадете Ваше възражение или становище, в което (както каза г-н Александров) да 

обосновете Вашите претенции. 
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Х. Тодоров: 

Относно Вашия коментар. Фирмата доставчик на „Топлофикация Русе” ЕАД, 

„Дайнинг Енерджи“ ЕООД, купува въглищата от Русия на база на условия на доставка FOB 

Измаил, което означава, че цената включва всички разходи за въглищата, доставени до 

пристанище Измаил. Всички разходи преди това, които са фактурирани от руския, съответно 

украинския доставчик, за нас те са предмет на техни договорености. В резултат на това ние 

няма как да вземем техните цени. Но Вие сте прав, абсолютно съгласен съм с Вас, че липсва 

фактология, но това нещо може да бъде проверено много лесно на база световните 

тенденции. Цените са на основание FOB. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря, г-н Тодоров. Отново повтарям, възраженията Ви можем да приемем само в 

писмена форма, които да депозирате. Тогава ще чуете аргументирания отговор от работната 

група. Не ние трябва да проверяваме. Ако има нещо, Вие трябва да го проверите и да го 

запишете във Вашето становище. 

Обявих, че утре ще се проведе закрито заседание за приемане на проект на решение, 

след което процедурата продължава с обществено обсъждане и последно закрито заседание, 

когато ще се приеме и самото решение. 

 

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 

Р Е Ш И : 

 

Насрочва закрито заседание на 08.12.2017 г. от 10:30 ч. за вземане на решение относно 

заявление с вх. № Е-14-09-24 от 25.10.2017 г. за изменение на действащата цена на 

електрическата енергия на „Топлофикация Русе” ЕАД. 

 
Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с  изх. № Е-14-09-30/01.12.2017 г. до „Топлофикация Русе” 

ЕАД. 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

    

 

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

 (С. Тодорова) 

 

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

 (Р. Осман) 

 

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

 (А. Йорданов) 

 

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

 (Г. Златев) 

 

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

 (Е. Харитонова) 

          Р. ТОТКОВА 

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

 (В. Петков) 

 

 

Протоколирал: 

 (А. Фикова - главен експерт) 


