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П Р О Т О К О Л 
 

№ 111 
  

София, 30.05.2017 година 

 
 

Днес, 30.05.2017 от 14:33 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, Георги Златев, Евгения Харитонова и главният секретар Росица Тоткова (без 

право на глас).  

 

 На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, 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 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 - Сливен“ ЕАД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо 

на КЕВР с изх. № Е-14-07-3/23.05.2017 г. и изпраща свои представител.  

На заседанието се яви: 

 г-н Кънчо Тенев – изпълнителен директор. 

 

На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-Дк-297 от 16.05.2017 г. 

относно заявление с вх. № Е-14-07-3 от 03.04.2017 г. за изменение на действащите цени на 

топлинната и електрическата енергия, подадено от „Топлофикация - Сливен” ЕАД. 

Докладът, изготвен от работна група в състав: Пламен Младеновски, Елена Маринова, 

Ивайло Александров, Цветанка Камбурова, Георги Петров, Йовка Велчева, Надежда 

Иванова, Ана Иванова и Ели Алексиева, е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по 

т. 5 от протокол № 102/23.05.2017 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията. 
  

Председателят запита представителя на „Топлофикация - Сливен“ ЕАД запознат ли 

е с доклада и има ли забележки по него. 

 

 

К. Тенев – изпълнителен директор: 

Подаденото заявление с искане за промяна на цените е изключително свързано с 

промяна на горивната база в „Топлофикация – Сливен“ ЕАД. Ще бъда кратък. Става въпрос 
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за намалени доставки на местни горива със закриването на мина „Черно море“ и намалените 

доставки от „Брикел“ ЕАД. Изключително сме работили досега с местни горива, но трябва 

едно количество въглища да бъде заменено с внос, което рефлектира върху финансовото 

положение на дружеството. По самия доклад. Има две основни забележки от Комисията, 

свързани с липса на доказателства относно как ще бъде отразено това във финансовата част 

на дружеството. В момента на подаване на заявление би било само прогноза. Можели сме да 

я изготвим, но искам да отбележа, че от страна на Комисията не е поискано да го внесем 

допълнително. Можехме да внесем дадена яснота. Смятам, че е редно и от Комисията да се 

искат такива факти с цел ние да си подкрепяме нашето заявление. От друга страна за 

периода, който се цитира, че… да кажем последното тримесечие е малък… Не съм съгласен. 

Считам, че нормативната уредба дава право да се искат промени на тримесечие, разбира се, 

когато има обективни обстоятелства. Не следва, че последното тримесечие нямаме право да 

си внесем нашето заявление. В общи линии това са ни заявленията. Бих могъл да вкарам 

допълнително документи. Говоря за фактури и други документи, които са нужни на 

Комисията, ако има възможност да преразгледа нашето заявление отново.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Това, което искам да кажа е, че тези документи за които говорите по начало са 

задължителни за направа на регулаторния одит от страна на Комисията.  

 

К. Тенев – изпълнителен директор: 

Разбира се.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Ако искате да бъдат отчетени… Не за сегашното заявление, но за регулаторния – 

категорично. От страна на работната група… 

 

И. Александров: 

Отново трябва да се повторя. Не възразявам срещу аргументите на дружеството. 

Принципно те са прави, но бих искал да попитам по друг начин дружеството. При условие, 

че ние уважаваме това искане и паралелно с това тече другата процедура по определянето на 

нови цени от първи юли, как си представяте действието на двете цени паралелно?  

 

К. Тенев – изпълнителен директор: 

Няма как да си ги представя паралелно и те не биха могли да действат паралелно. 

Ако има цена, промяната трябва да е до края на регулаторния период. В края на краищата, до 

пренасянето в новия регулаторен период са влезли и други обстоятелства и предполагам, че 

цените биха били различни.  

 

И. Александров: 

В утрешния доклад ще видите, че в резултат на регулаторен преглед работната група 

ще предложи на Комисията подход при който да определя цените на вносните въглища. Те 

ще бъдат разписани в общия подход. Комисията ще има своите аргументи да го приеме или 

отхвърли, но така или иначе този подход е разработен вследствие на вече направен 

регулаторен преглед – това, което по отношение на това заявление ние не сме направили. За 

новия период ще имате възможност да възразите, да представите документи по отношение 

на въглищата и от първи юли те да бъдат уважени от Комисията.  

 

К. Тенев – изпълнителен директор: 

Въпреки всичко това, аз ще си внеса възраженията и ако е възможно да бъдат 

разгледани.  
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Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Разбира се. Колеги, имате ли въпроси? 

 

А. Йорданов: 

Към Вас ще адресирам подобен въпрос като този към предходния заявител.  

 

К. Тенев – изпълнителен директор: 

… Относно цената на горивата? 

 

А. Йорданов: 

Не само относно цената на горивата, а относно периодиката на доставка. Вие тука се 

уповавате на обстоятелството, че мина „Черно море“ е закрита. Въпреки всичко, Вие би 

следвало да имате до този момент някакъв договор за доставка с мина „Черно море“.  

 

К. Тенев – изпълнителен директор: 

Имаме. Да. 

 

А. Йорданов: 

Той с каква продължителност е? Кога изтича? 

 

К. Тенев – изпълнителен директор: 

Договорът вече е изтекъл. Той вече не е и действащ поради факта, че мината е 

закрита. Относно това, което Вие зададохте като въпрос. Цените на местните горива не бяха 

пипани. Около четири години цената не е променяна. Говоря за местните. Аз разбирам 

притеснението, че едва ли не на всеки три месеца ние ще променяме цените. Това разбирам 

от Вашия въпрос. Единствено не можем да се ангажираме с цена на вносните въглища, но с 

цена на местните бихме се ангажирали да я отразим в договор, който да предоставим. С 

нашите доставчици можем да обвържем и срокове, за да не се притеснява Комисията, че 

всяко тримесечие ще има промяна в цената на горивата. В случая действително имаме една 

драстична промяна на горивната база и аз няма начин да не взема мерки. Само за едно 

тримесечие това води до 500 000 лв. загуба за дружеството.  

 

А. Йорданов: 

Задавам въпроса и с оглед на друго нещо, което се опасявам… 

 

К. Тенев – изпълнителен директор: 

Аз казвам с какво можем ние да се ангажираме… Все пак става въпрос за 

двустранни търговски интереси.  

 

А. Йорданов: 

Така е. Опитвам се просто да подскажа с въпроса си, че Вие също имате своята 

отговорност като търговско предприятие да минимизирате риска от промяна в цената на 

основното гориво. Най-вероятно способът за това е определяне на срок за доставка, период в 

който цените не могат да се променят, неустойки по договора и всякакви други инструменти, 

за да не превръщаме Комисията в един регистратор на обстоятелства, които теоретично биха 

могли да се променят четири пъти в рамките на един ценови период. В случая той съвпада и 

с регулаторния период.  

 

К. Тенев – изпълнителен директор: 

Разбрах въпроса и Вашето притеснение. Само искам да отбележа, че за първи път 

„Топлофикация – Сливен“ ЕАД подава такова заявление откакто действа методиката. Второ. 

Освен това, което казах, че можем да се ангажираме със срокове, искам само отбележа, че 

политиката на „Топлофикация – Сливен“ ЕАД към клиентите е на чисто пазарен принцип, 
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т.е. „Топлофикация – Сливен“ ЕАД в града не е монополист на продажбата на топлина. Ние 

имаме договори с всеки клиент и изцяло се съобразяваме с пазара на топлина. Както знаете, 

при нас конкуренция са и твърдите горива, и отоплението с алтернативни източници – 

климатици, има и природна газ в града. Ние си търсим мястото на пазара. Това, че искаме да 

си запазим клиентите ни кара да работим изцяло на пазарни цени, за да съществуваме. Иначе 

бихме отстранили клиентите си. Ние търсим гаранция за стабилност на горивата. Това ни 

стимулира.  

 

А. Йорданов: 

Т.е. във Ваш интерес е разходите за основно гориво да са поносими като размер. 

 

К. Тенев – изпълнителен директор: 

Те са близо 70% от всички разходи. Няма как ние да не се стремим разходите да ги 

натискаме надолу и да ги държим като константа.  

 

А. Йорданов: 

Апелът ми е свързан основно със следващия ценови регулаторен период. Постарайте 

се, доколкото е възможно, договорно и като политика по доставките да минимализирате 

риска от изменение на цени, за да не се налагат процедури в хода на ценовия период.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Други изказвания има ли? Ако не, отново въпрос към Вас. Кога можете да 

депозирате Вашето… 

 

К. Тенев – изпълнителен директор: 

Ако има възможност, нека да е в четвъртък, както и колегите. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Не. За колегите беше в сряда.  

 

К. Тенев – изпълнителен директор: 

Добре. Смятам, че в сряда ще успеем да ги внесем.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Давам срок за депозиране на становище и възражение от страна на заявителя до 

16:00 часа на 31.05.2017 г., за да може оттам да насроча закритото заседание на 02.06.2017 г., 

когато Комисията ще приеме решение по проекта на решение от страна на работната група. 

След това ще можете да изразите и допълнителни, както се казва, съображения по време на 

общественото обсъждане, което ще бъде насрочено впоследствие и за което ще бъдете 

уведомен.  

  

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 : 

 

1. Насрочва закрито заседание на 02.06.2017 г. за вземане на решение относно 

заявление с вх. № Е-14-07-3 от 03.04.2017 г. за изменение на действащите цени на 

топлинната и електрическата енергия, подадено от „Топлофикация - Сливен” ЕАД. 

2. Дружеството да се уведоми за взетото решение. 
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Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-14-07-3/23.05.2017 г. до „Топлофикация- 

Сливен“ ЕАД. 

 
 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
 

       

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

 (С. Тодорова) 

 

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

 (А. Йорданов) 

 

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

 (Г. Златев) 

 

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

 (Е. Харитонова) 

          Р. ТОТКОВА 

 

 

 

 

 
Протоколирал: 

 (Н. Косев - главен експерт) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


