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

ПРОТОКОЛ
София, 13.08.2013 г.
от Обществено обсъждане на проект на решение
за утвърждаване пределни цени на топлинната енергия и определя цени на
електрическата енергия, произведена от топлоелектрически централи с комбиниран
начин на производство на дружества от сектор Топлоенергетика

Днес, 13.08.2013 г. от 12:45 ч. в сградата на ДКЕВР се проведе обществено
обсъждане, ръководено от Димитър Димитров – член на ДКЕВР.
На заседанието присъстваха членовете на Комисията Михаил Димитров, Еленко
Божков, Илиян Б. Илиев, Милена Миланова, Емилия Савева – главен секретар, И.
Александров – за директор дирекция “РК - електроенергетика и топлоенергетика”, Хр.
Коцева – за директор дирекция ИАРП, П. Друмев - за директор дирекция „Правна” и
експерти от ДКЕВР.
Отсъстваха председателят на ДКЕВР Анжела Тонева и Илиян Хр. Илиев – платен
годишен отпуск.
С писмо на ДКЕВР с изх. № Е-04-00-897/05.08.2013 г. като заинтересовани лица
бяха поканени КНСБ, КТ „Подкрепа”, Българска стопанска камара, Комисия за
защита на потребителите, Българска браншова камара на енергетиците, Асоциация
на топлификационните дружества, Федерация на потребителите в България и
Българска национална асоциация на потребителите, които не изпращат свои
представители.
На общественото обсъждане присъства:
 г-н Пламен Сапунджиев - „Алт Ко” АД
Общественото обсъждане се отразяваше от представители на средствата за масова
информация.
На интернет страницата на Комисията е публикуван проект на решение за
утвърждаване пределни цени на топлинната енергия и определя цени на електрическата
енергия, произведена от топлоелектрически централи с комбиниран начин на
производство.
И. Александров – за директор дирекция “РК - електроенергетика и
топлоенергетика”:
След проведеното открито заседание за разглеждане на цените на „Алт Ко” АД и
„Лукойл Енергия и Газ България” ЕООД са постъпили възражения от двете дружества.
Ще се фиксирам върху „Алт Ко” АД, поради липса на представители на „Лукойл Енергия

и Газ България” ЕООД. Възраженията на дружеството са разгледани. Приемането или
неприемането на съответните възражения ще бъдат взети на последното закрито заседание
на Комисията в края на месеца. Възраженията са свързани с корекциите, които работната
група е направила. Те са най-вече в разходите за заплати, в начина на изчисление на
оборотния капитал, на корекцията на разхода за газ и привеждането на обща енергийна
ефективност на прогнозен режим в съответствие с отчетения и от факта, че Комисията не
е отчела (както на това дружество, така и на другите) разходите за закупени емисии.
Пл. Сапунджиев - „Алт Ко” АД:
Аз подкрепям тези възражения и може би трябва да се домотивирам, защото
очевидно те не се приети. По отношение на работната заплата, тя вече е в ход в
дружеството, тъй като ако ние не я пуснем в ход, това означава хората да напуснат и да
заминат за Англия. Този размер на работната заплата, който ние сме включили в
предложението за преференциална цена, вече е факт. Това означава, че са увеличени
спрямо вашите изчисления и социалните разходи, защото нещата са свързани. Що се
отнася до оборотния капитал, на откритото заседание споменах, че никога не сме
работили с оборотен капитал 150 хил. лв. Ще се опитам да се мотивирам. При 700 ч.
работа на машината тя е изразходвала около 360 хил. м3 газ. При 630 лв. цена без ДДС,
това прави 226 хил. лв. Като се насложат върху него работни заплати, удръжки,
консумативи, оборотният капитал отива към 300 хил. лв., за да работи тази машина.
Дружеството трябва да има 300 хил. лв., за да я вкара в действие. Тук оборотният капитал
е 150 хил. лв.
Особено внимание искам да обърна на т.н. обща ефективност. Това е една машина,
която е купена от Австрия, все още модерна, макар че е купувана преди 5-6 г. Тя работи с
една автоматика, до която ние нямаме достъп. За да имаме достъп, фирмата трябва да ни
даде код, а тя не ни го дава, защото смята, че това не е редно. Тази автоматика пази
околната среда като не допуска емисии над заложените в машината (те отговарят на
нормативите) и поддържа машината в състояние на ефективност. Ние там не можем да
пипаме. Подаваме газ на машината, ползваме топлината, която излиза от нея, ползваме
една част от електрическата енергия, останалата част продаваме на ЧЕЗ. Как да влияем на
тази ефективност, особено както на предишното заседание ви казах, че в оранжерийното
производство не може машината да работи в един и същи режим непрекъснато, както е
при топлофикациите? От време навреме мощността се намалява автоматично поради
работата на тази автоматика, тъй като особено в преходните периоди не можем да
ползваме топлината ефективно. Като не можем да ползваме топлината ефективно,
машината автоматично си намалява мощността. Тогава ефективността не е тази, която
трябва да бъде. Ако се вземат различни периоди от работата на машината, ще се види, че
ефективността за даден период се изменя. Ако вземете летния период, ефективността ще
пада. Няма да падне под нормативно изискуемата, но ще е по-малка. Ако се вземе за
зимните месеци – тогава ще е по-висока. На този показател ние не можем да влияем.
Парниковите газове. Известно е, че от 01.01.2013 г. горивото, използвано за
производство на електрическа енергия, не подлежи на нищо друго, освен на купуване на
парникови газове, тъй като там не може да се приложат и правилата на квотите. Не че
имаме квоти, ние нямаме квоти. Но дори и да имахме квоти, съответните европейски
органи считат, че след като ни давате преференциална цена, ние нямаме право да ползваме
квоти и трябва да си платим. Тези 10 лв., които съм взел средно за последните 9 месеца от
графиките на пазара на квоти, ние трябва да ги платим задължително, което ще стане март
2014 г. Всичко това, за което съм възразил, реално ще го платим. В резултат на това ще
работим на загуба, машината ще работи на загуба. Тази сума ще бъде генерирана март
2014 г., когато трябва да си платим и квотите. Дали ще успеем да погасим тази загуба от
другата си дейност, аз не мога да кажа, тъй като пазарът на зеленчуци е много по-неясен,
отколкото всички останали пазари. Молбата ми е тези възражения да бъдат разгледани.
Ако трябва, нека да дойдат специалисти и да видят за какво става дума.
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Д. Димитров – член на ДКЕВР:
Има две седмици на разположение. Напишете писмено възражение.
Пл. Сапунджиев - „Алт Ко” АД:
Възраженията са същите, аз просто ги потвърждавам, но ще ги пуснем.
И. Александров – за директор дирекция “РК - електроенергетика и
топлоенергетика”:
Не искам да влизам в детайли, но искам да кажа три цифри. По отношение на
разходите за заплати, говорим за 700 хил. лв. Разликата между предложената стойност 150
хил. лв. и отчетената през 2012 г. стойност 113 хил. лв., говорим за 37 хил. лв. и
съответстващите социални. Понеже си мисля, че Комисията ценообразува, за да регулира
дружеството, искам да кажа две неща. Общата сума на възвръщаемостта на дружеството –
миналата година е 177 хил. лв., тази година е 145 хил. лв. Тази сума е адекватна на
счетоводна печалба преди лихви и данъци. Печалбата на дружеството за 2011 г. е 167 хил.
лв., което е съразмерно с възвръщаемостта. През 2012 г. печалбата на дружеството е 493
хил. лв. при 150-160 хил. лв. възвръщаемост.
Пл. Сапунджиев - „Алт Ко” АД:
Това се дължи на извънредна субсидия от 500 хил. лв., която имаме от държавата.
Държавата ни даде 500 хил. лв. за качество.
И. Александров – за директор дирекция “РК - електроенергетика и
топлоенергетика”:
Мислех това да не го казвам, но то беше по повод на това, че ще работите на загуба
от корекция в разходи за заплатите от 37 хил. лв.
М. Димитров – член на ДКЕВР:
Този разговор се води вече на откритото заседание и позициите са изяснени.
Остава да помислим още малко, макар вероятностите да се направят някакви корекции
оттук нататък не са големи. Аз и тогава Ви казах какви са основните причини, поради
които постъпваме по този начин.
И. Александров – за директор дирекция “РК - електроенергетика и
топлоенергетика”:
Това, което г-н Сапунджиев казва, е така. Но ние осредняваме, ние агрегираме едни
данни от цяла година. Всички тези моменти от по-ефективни и по-неефективни режими се
акумулират в една обща годишна цифра. Описан е общ подход и принципите, по който
сме се ръководили. Разходи за заплати – стъпваме на отчетените.
Д. Димитров – член на ДКЕВР:
Предлагам работната група отново да прегледа становището на дружеството, да
прецизира нещата, да извърши допълнителен анализ. Ако е необходимо, да изяснят
нещата с г-н Сапунджиев и да се финализира на 26.08 на закрито заседание.
След като установи, че няма други изказвания, председателстващият благодари
още веднъж на присъстващите и закри в 12:55 ч. общественото обсъждане, като напомни
за 14-дневния срок, в който могат да се представят в Комисията предложения по проекта
за утвърждаване пределни цени на топлинната енергия и определя цени на електрическата
енергия, произведена от топлоелектрически централи с комбиниран начин на
производство.
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Приложения:
1. Писмо покана на ДКЕВР с изх. № Е-04-00-897/05.08.2013 г.
2. Пълен запис на общественото обсъждане на цифров носител.
ЧЛЕНОВЕ НА ДКЕВР:
1. .......отсъства...........................
(Ил.Хр.Илиев)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: отсъства
(А.Тонева)

2. .................................................
(М.Димитров)
3. .................................................
(Е.Божков)
4. .................................................
(Д.Димитров)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
( Е.Савева)

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