ПРОТОКОЛ
№ 271
София, 11.12.2015 година
Днес, 11.12.2015 г. от 13:20 ч. се проведе закрито 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, Ремзи
Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев и главният секретар
Росица Тоткова (без право на глас).
На заседанието присъстваха и членовете на Комисията Валентин Петков и
Димитър Кочков от състав «В и К».
На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция „Правна”, П.
Младеновски – началник на отдел „Цени и лицензии: електрически мрежи, търговия и
пазари“, И. Александров – началник на отдел „Ценово регулиране и лицензии –
електропроизводство и топлоснабдяване“ и експерти от КЕВР.
Установено бе, че няма правни пречки за провеждане на заседанието, което протече
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Проект на решение относно утвърждаване на цена за разпределение на тягова
електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт.
Работна група: Е. Маринова, П. Младеновски, М. Трифонов,
Ю. Стоянов, Р. Методиева, П. Георгиева,В. Караджова-Чернева
2. Проект на решение относно заявление с вх. № Е-14-31-15 от 11.11.2015 г. за
изменение на действащите цени на електрическата и топлинна енергия на „Брикел” ЕАД.
Работна група: И. Александров, Е. Маринова, Ц. Камбурова,
Г. Петров, Н. Иванова, А. Петрова, А. Иванова
По т.1. Комисията разгледа проект на решение относно утвърждаване на цена за
разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на
железопътния транспорт.
ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ
№-…
от ……...2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 15 от Закона за
енергетиката
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
Утвърждава, считано от 01.01.2016 г., на Държавно предприятие „Национална
компания Железопътна инфраструктура”:
1. Приложим метод на регулиране „горна граница на приходи“;
2. Продължителност на втория регулаторен период - 3 години;
3. Цена за разпределение на тягова електрическа енергия по
разпределителните мрежи на железопътния транспорт, за първата ценова година от
втория регулаторен период, в размер на 0,14673 лв./kWh, без ДДС при необходими
годишни приходи – 40 235 хил. лв. и пренесена електрическа енергия 274 211 MWh.
Изказвания по т.1:
И. Н. Иванов припомни, че на 10.12.2015 г. е било проведено открито заседание с
участието на заявителите. Те са се произнесли положително по отношение на изготвения
доклад.
Докладва П. Младеновски.
Предвид гореизложеното, Комисията
Р Е Ш И:
1. Приема проект на решение относно утвърждаване на цена за разпределение на
тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт;
2. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 1 на 15.12.2015 г.
от 10:00 ч.;
3. За участие в общественото обсъждане да бъдат поканени представители на
заинтересованите лица;
4. Проектът на решение, датата и часът на общественото обсъждане да бъдат
публикувани на интернет страницата на Комисията.
Решението е взето с шест гласа „за” (И. Н. Иванов, С. Тодорова, Р. Осман, А.
Йорданов, В. Владимиров, Г. Златев), от които три гласа (А. Йорданов, В. Владимиров, Г.
Златев) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.2 Георги Златев не участва в обсъждането.
По т.2. Комисията разгледа проект на решение относно заявление с вх. № Е-14-3115 от 11.11.2015 г. за изменение на действащите цени на електрическата и топлинна
енергия на „Брикел” ЕАД.
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ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ
№ Ц - ….
от ……..12.2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 33 от Закона за енергетиката,
чл. 37, ал. 2 и чл. 42, ал. 1 и 2 от Наредба № 1 от 18.03.2013 г. за регулиране на цените
на електрическата енергия и чл. 22, ал. 2, чл. 27, ал. 1 и 2 от Наредба № 5 от
23.01.2014 г. за регулиране на цените на топлинната енергия,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
Изменя, считано от 01.01.2015 г., преференциалната цена на електрическата
енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на топлинна и
електрическа енергия и цената на топлинната енергия, утвърдени на „Брикел“ ЕАД
с Решение № Ц-34 от 30.09.2015 г., както следва:
1. Преференциална цена на електрическа енергия (без ДДС) – 133,49 лв./MWh, в т.ч.:
- индивидуални разходи за единица енергия – 133,48 лв./MWh;
- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 0,01 лв./MWh.
2. Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода (без
ДДС) – 53,82 лв./MWh, при ценообразуващи елементи:
- Необходими годишни приходи – 128 465 хил. лв., в т. ч.:
- Разходи – 121 407 хил. лв., от които условно-постоянни – 33 248 хил. лв. и
променливи – 88 159 хил. лв.;
- Регулаторна база на активите – 119 018 хил. лв.;
- Норма на възвръщаемост – 5,93%;
- Електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство - 530
111 MWh, в т. ч. собственото потребление – 28 903 MWh;
- Топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 16 200 MWh.
Изказвания по т.2:
И. Н. Иванов припомни, че на 10.12.2015 г. е било проведено открито заседание с
участието на представители на „Брикел” ЕАД.
Докладва Е. Маринова. Стойностите в предложения от работната група проект на
решение съответстват на стойностите на изменените цени на дружеството, каквито са били
разгледани на закрито заседание на Комисията на 08.12.2015 г., след което на открито
заседание с участие на дружеството.
Предвид гореизложеното, Комисията
Р Е Ш И:
1. Приема проект на решение относно заявление с вх. № Е-14-31-15 от 11.11.2015 г.
за изменение на действащите цени на електрическата и топлинна енергия на „Брикел”
ЕАД;
2. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 1 на 15.12.2015 г.
от 10:00 ч.;
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3. За участие в общественото обсъждане да бъдат поканени представители на
заинтересованите лица;
4. Проектът на решение, датата и часът на общественото обсъждане да бъдат
публикувани на интернет страницата на Комисията.
Решението е взето с пет гласа „за” (И. Н. Иванов, С. Тодорова, Р. Осман, А.
Йорданов, В. Владимиров), от които два гласа (А. Йорданов, В. Владимиров,) на
членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
Г. Златев не участва в гласуването.
Приложения:
1. Проект на решение относно утвърждаване на цена за разпределение на тягова
електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт;
2. Проект на решение относно заявление с вх. № Е-14-31-15 от 11.11.2015 г. за
изменение на действащите цени на електрическата и топлинна енергия на „Брикел” ЕАД.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:
1. .................................................
(С. Тодорова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

2. .................................................
(Р. Осман)
3. .................................................
(А. Йорданов)
4. .................................................
(В. Владимиров)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

5. .................................................
(Г. Златев)
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