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ПРОТОКОЛ
№ 258
София, 10.12.2015 година
Днес, 10.12.2015 г. от 13:55 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, Владко Владимиров, Георги Златев и главният секретар Росица
Тоткова (без право на глас).
На заседанието присъства и членът на Комисията Валентин Петков от състав
«ВиК».
На заседанието Е. Маринова – директор „Правна”, И. Александров – началник на
отдел „Ценово регулиране и лицензии – електропроизводство и топлоснабдяване“ и
експерти от 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.
„АЛТ КО” АД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с
изх. № Е-14-58-12/08.12.2015 г. и изпраща представител.
На заседанието се яви:
 г-н Пламен Сапунджиев – управител;
С писмо на КЕВР с изх. № Е-13-01-127/08.12.2015 г. за участие в откритото
заседание са поканени представители на «НЕК» ЕАД.
На заседанието присъстват:
 г-н Венцислав Марков – ръководител управление;
 г-н Петър Петров – ръководител отдел.
На откритото заседание беше разгледан доклад относно заявление с вх. № Е-1458-12 от 01.10.2015 г. за изменение на действащата цена на електрическата енергия на
„Алт Ко” АД, който е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 4 от
протокол № 252/08.12.2015 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията.
Председателят запита представителя на заявителя „Алт Ко” АД запознат ли е с
доклада и има ли забележки по него.
П. Сапунджиев:
Запознах се с доклада и нямам възражения. Той отразява точно това, което сме
поискали.
Доц. д-р Ив. Н. Иванов:
София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82

Приемате заключенията, приемате и предложенията, които се правят в
доклада?
П. Сапунджиев:
Да.
Председателят даде думата на представителите на „НЕК“ ЕАД.
П. Петров:
През периода от 01 юли до края на м. ноември 2015 г. в „НЕК“ ЕАД не са
постъпвали чрез ЧЕЗ, крайния снабдител, които да са префактурирани от страна на
„Алт Ко” АД. В тази връзка се потвърждава, че в този период централата не е
произвеждала електрическа енергия. Единствено имаме резерви, тъй като идеята, че
централата не трябва да работи, се е знаела м. май. Според нас би трябвало това нещо
да се анализира и да бъде отчетено още с ценовото решение от 01.07.2015 г., но и тук
би могло да бъде отразено.
П. Сапунджиев:
Това, което е принудило БАБХ да спре работа на обекта, не е било известно м.
май. Май месец са били известни първите симптоми. Това е вирусно заразяване, което
е започнало от една точка в обекта, който е 200 дка. Съгласно изискванията на Закона
за храните и Закона за опазване на растенията ние сме длъжни при първо проявление
на зараза да информираме санитарните органи на Агенцията на храните, тъй като те са
различни органи. Това е направено м. май. Обследването на едно заразяване е един
дълъг процес, който понякога трае с години. Май месец с протокол, който е описан в
приложената от мен в преписката предписание, е констатирано първоначално наличие
на вирусно заразяване. По-нататък са извършени дълги наблюдения на вида на това
заразяване, степента и скоростта на разпространението му и чак в началото на м. юли
инспекторите от Агенцията по безопасност на храните решиха, че целият обект става
опасен като плътност на зараза и трябва да бъдат проведени мероприятия, които да
ликвидират заразата, която се оказа многовирусна (от три вируса). Установяването на
една зараза е много дълъг процес. Той трябва да се установи в няколко етапа.
Доц. д-р Ив. Н. Иванов:
От кога имате предписание от Агенцията по храните?
П. Сапунджиев:
Предписанието, което съм представил, за съжаление няма дата, тъй като тези
предписания се дават на терен и се написват буквално на място. Вчера получих от
експертите на Комисията бележка по този въпрос. Сутринта се отбих в Агенцията по
храните и там върху копие от това, което съм представил, написаха, че аз съм го
получил на 08.07.2015 г., което е отразено в тяхното досие, но на самия документ, за
съжаление...
Доц. д-р Ив. Н. Иванов:
Това беше важно.
Председателят даде думата на работната група, изготвила доклада.
И. Александров:
Вчера работната група, заедно с директора на дирекция „Правна“, се свързахме
с г-н Сапунджиев с молба да се конкретизира с документ датата, на която на
дружеството е известено, че блокът 30 дка ще бъде унищожен. Това вчера помолихме
като информация да ни бъде предоставено. Именно за тази информация г-н
Сапунджиев в момента докладва.
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П. Сапунджиев:
Аз имам бележка, не става въпрос за един блок, става въпрос за целия обект.
Заразата е започнала от един блок с краставици. Впоследствие се е установила
скоростта на заразата и нейния обем и към края на юни, началото на юли (не мога да
цитирам дата, защото това не е отсечен процес) се установи зараза на целия обект.
Ако беше на един блок, има други начини за справяне, но заразата на целия обект, в
това число и околните площи, вече представлява опасност за много голяма територия,
тъй като в оранжериите (поради интензивността на производството и създаването на
добър микроклимат) развитието на тези зарази много бързо се случва. Има моменти,
когато става опасно и за околните. Наистина обектът като обект не е работил. От 10
юли до 30 ноември не сме работили изобщо. Работниците са били освободени, имало
е замразяване и т.н. На 02 декември започнахме работа.
Доц. д-р Ив. Н. Иванов:
Ще представите ли писмено допълнителния документ?
П. Сапунджиев:
Аз за съжаление нямах време, тъй като вчера следобед ми се обадиха. Ако този
документ върши работа, ще го оставя, тъй като оригиналът е при Вас. Това е копие
със заверка.
Доц. д-р Ив. Н. Иванов:
Необходимо е да има заверка.
Председателят даде думата на членовете на Комисията за въпроси към
представителя на дружеството.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси към представителя на
дружеството.
Комисията прецени, че обстоятелствата по образуваното производство са
изяснени пълно и всестранно и на основание чл. 47, ал. 1 от Правилник за дейността
на КЕВР и на нейната администрация,
РЕШИ:
1. Насрочва закрито заседание на 17.12.2015 г. за вземане на решение относно
изменение на действащата цена на електрическата енергия на „Алт Ко” АД.
2. На дружеството да се изпрати уведомление за взетото решение с
препоръчано писмо с обратна разписка.
Приложение:
1. Уведомително писмо на ДКЕВР с изх. № Е-14-58-12/08.12.2015 г.
2. Уведомително писмо на ДКЕВР с изх. № Е-13-01-127/08.12.2015 г.
ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

1. .................................................
(С. Тодорова)

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

2. .................................................
(А. Йорданов)
3. .................................................
(В. Владимиров)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

4. ................................................
(Г. Златев)
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