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П Р О Т О К О Л 
 

София, 12.04.2017 г. 

 
от Обществено обсъждане 

 

на проект на решение относно изменение на действащата цена на електрическата 

енергия на „Топлофикация Русе” ЕАД. 

 

 

Днес, 12.04.2017 г. от 10:00 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, Владко Владимиров и Евгения Харитонова, и главният секретар Росица 

Тоткова (без право на глас).  

  

На общественото обсъждане 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. 
 

С писмо на КЕВР с изх. № Е-12-00-145/10.04.2017 г. като заинтересовани лица бяха 

поканени „НЕК“ ЕАД, Омбудсман на Република 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, Гражданско движение „ДНЕС“, Българска национална 

асоциация Активни потребители, Българска федерация на индустриални енергийни 

консуматори, „Топлофикация Русе” ЕАД и община Русе. 

На общественото обсъждане присъстваха: 

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

 г-н Севдалин Желев – изпълнителен директор на „Топлофикация Русе” ЕАД; 

 г-н Христо Димитров – член на СД на „Топлофикация Русе” ЕАД; 

 г-н Кирил Кирилов – търговски директор на „Топлофикация Русе” ЕАД. 

 

Омбудсман на Република 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, Гражданско движение „ДНЕС“, 

Българска национална асоциация Активни потребители, Българска федерация на 

индустриални енергийни консуматори и община Русе не изпращат свои представители. 
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Общественото обсъждане се отразяваше от представители на средствата за масова 

информация. 
 

На интернет страницата на Комисията е публикуван проект на решение относно 

изменение на действащата цена на електрическата енергия на „Топлофикация Русе” ЕАД, 

който е изготвен от работна група в състав: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Ивайло 

Александров, Георги Петров, Йовка Велчева, Ана Иванова и Ели Алексиева. 

 

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

за изказвания. 

 

В. Марков – ръководител управление в „НЕК“ ЕАД: 

Запознахме се с проекта на решение. Към него ние няма да имаме коментари и 

становище. Нашето възражение е, тъй като този допълнителен разход, който ще се появи от 

промяната на цената на „Топлофикация Русе” ЕАД, директно ще се отрази и като разход на 

„НЕК“ ЕАД. Същият е необходимо да бъде отразен и като промяна на цената, по която 

компанията продава електроенергия, която към момента не е предвидено с никакъв проект за 

решение за изменение на тази цена. Това е нашето принципно възражение. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Обръщам се към работната група. Искате ли да вземете отношение по това, което каза 

г-н Марков, или то ще бъде отразено в доклада за окончателно приемане на решение? 

 

П. Младеновски: 

За съжаление по искането на г-н Марков относно проект на решение за промяна на 

цената на „НЕК“ ЕАД нямаме законово основание за това, тъй като цените на Националната 

електрическа компания бяха променени на 07 април, а такива извънредни изменения са 

допустими, съгласно чл.31 от ЗЕ, веднъж на календарно тримесечие. Евентуална промяна в 

цената на „Топлофикация Русе” ЕАД ще бъде отразена в цените на обществения доставчик и 

съответно в цената за задължения към обществото от 01 юли. 

 

С. Желев – изпълнителен директор на „Топлофикация Русе” ЕАД: 

Както и предишния път на обсъждането на доклада казах, в тази цена не са отразени 

увеличението на транспортните разходи и увеличението на цената, която е действаща на 

пазара. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Вие го заявихте по време на откритото заседание. По определен начин това ще бъде 

отразено в доклада на работната група. 

 

К. Кирилов – търговски директор на „Топлофикация Русе” ЕАД: 

Искам да взема отношение по това, което колегата от „НЕК“ ЕАД каза. Да успокоя и 

него, и всички от работната група, както и комисарите. Ние имаме квота 195 хил., т.е. 

предвидено високоефективно комбинирано производство 194 500 MW по цена, която беше 

до момента и сега действащата. Предвид някои наши технологични проблеми, ние няма да 

можем да изпълним цялата квота с около 5%, от което автоматично опасението, че „НЕК 

ЕАД ще бъде натоварен като допълнителен разход в цената, отпада. Дори напротив. С новата 

цена ние като общ разход, предвиден в рамката, когато е правен миналата година, няма да 

постигнем обема, който е предвиден като общ обем за електроенергия. Така че в това 

отношение няма абсолютно никакъв проблем. Проблемът е при нас от гледна точка на 

финансовите резултати и показателите. Цената на горивото в рамките на календарната 

година се повиши с около 30%. Съответно предлаганото от Вас повишение е крайно 

недостатъчно и ние при това положение няма да имаме друга възможност, освен да работим 
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на загуба и да си търсим правата по съдебен ред. Не може с тази цена да функционираме, 

предвид промяната и аргументите, които са изложени в нашето възражение. 

 

В. Марков – ръководител управление в „НЕК“ ЕАД: 

Съжалявам, но не разбирам логиката на колегите от Русе, че намалявайки 

количеството и увеличавайки цената, се запазва общия разход. Тази енергия явно ние ще я 

намерим от друг източник, което е допълнителен разход, така че такава логика не ми звучи 

логично. За Вас може да е логично като приход, но за нас не е логично като разход. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря, г-н Марков, за това разяснение. Един въпрос от мен. Вие казахте, че с 30% 

са се повишили Вашите разходи за гориво. С толкова ли се повишиха на международните 

борси цените на въглищата, съпоставими на тези, които Вие използвате? 

 

К. Кирилов – търговски директор на „Топлофикация Русе” ЕАД: 

На международните борси цените на въглищата се повишиха по-малко, но ние нямаме 

възможност да сравняваме международната цена на въглищата с въглищата, които ние 

купуваме, тъй като ги купуваме единствено и само от две държави. Едната е Украйна, но там 

е забранен износът. Другата е Русия. 6 хил. км има железопътен транспорт и съответно 

вдигането на вноса в Китай с около 5 пъти през 2016 г. на общия обем внос на въглища 

съответно повиши транспортните разходи. Това се отрази на цената на горивото в мината в 

Русия, плюс транспортния разход, се получава около 30% повишаване на цената. Нямаме 

възможност да използваме каквито и да е други въглища. Пробвали сме с южноафрикански, 

с източници от България, от Индонезия, но абсолютно технологично не е възможно да 

ползваме други въглища, освен руските. Свързани сме с тях за момента. 

 

 

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

още веднъж на присъстващите и закри в 10:08 ч. общественото обсъждане, като напомни за 

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

проект на решене. 

На 28.04.2017 г. ще се проведе закритото заседание за приемане на решения относно 

изменение на действащата цена на електрическата енергия на „Топлофикация Русе” ЕАД. 
 

 

 

Приложение:  

1. Писмо на КЕВР с изх. № Е-12-00-145/10.04.2017 г. 
 
 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

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

 (С. Тодорова) 

 

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

 (Р. Осман) 

 

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

 (В. Владимиров) 

    

.................................................      Р. ТОТКОВА 

 (Е. Харитонова) 

 


