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П Р О Т О К О Л 

 

№ 74 

 
София, 10.04.2017 година 

 

 

Днес, 10.04.2017 г. от 14:03 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, Владко Владимиров, 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“, П. Друмев – за началник на отдел „Контрол и 

решаване на спорове – електрически мрежи, търговия и пазари“ (съгласно Заповед № 

213/06.04.2017 г.) и експерти на КЕВР. 

 

Председателят установи, че няма възражения по проекта за дневен ред и няма 

други предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието, което 

протече при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Проект на решение относно заявление с вх. № Е-14-09-3 от 09.02.2017 г. за 

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

Работна група: Плавен Младеновски, Елена Маринова, Ивайло Александров, 

Георги Петров, Йовка Велчева, Ана Иванова, Ели Алексиева 

 

2. Доклад с вх. № Е-Дк-114 от 10.03.2017 г. и проект на решение относно жалба от 

Милко Тутеков срещу „ЧЕЗ Електро България“ АД. 

Работна група: Пламен Младеновски, Благовест Балабанов,  

Петър Друмев, Мария Ценкова 

 

3. Доклад с вх. № Е-Дк-109 от 10.03.2017 г. и проект на решение относно жалба от 

Григор Костов Малев, срещу „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. 

Работна група: Пламен Младеновски, Благовест Балабанов,  

Петър Друмев, Мария Ценкова 

 

4. Доклад с вх. № Е-Дк-139 от 24.03.2017 г. и проект на решение относно жалба от 
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Донка Стефанова срещу „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД. 

Работна група: Пламен Младеновски, Благовест Балабанов,  

Петър Друмев, Мария Ценкова 

 

5. Доклад с вх. № Е-Дк-123 от 15.03.2017 г. и проект на решение относно жалба от 

Елена Томева срещу „Топлофикация Плевен” ЕАД. 

Работна група: Пламен Младеновски, Благовест Балабанов,  

Пламена Костова, Стефан Мазнев 

 

6. Доклад с вх. № Е-Дк-137 от 24.03.2017 г. и проект на решение относно жалба от 

Коста Костадинов срещу „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД и „ЕВН България 

Електроразпределение“ ЕАД. 

Работна група: Пламен Младеновски, Благовест Балабанов, 

 Петър Друмев, Силвия Лазарова 

 

7. Доклад с вх. № Е-Дк-140 от 24.03.2017 г. и проект на решение относно жалба от 

Александър Петков срещу „ЧЕЗ Разпределение България” АД. 

Работна група: Пламен Младеновски, Благовест Балабанов, 

 Петър Друмев, Мартин Бончев 

 

8. Доклад с вх. № Е-Дк-138 от 24.03.2017 г. и проект на решение относно жалба от 

Николай Бозев срещу „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД. 

Работна група: Пламен Младеновски, Благовест Балабанов,  

Петър Друмев, Тодор Матев 

 
 

По т.1. Комисията разгледа проект на решение относно заявление с вх. № Е-14-09-

3 от 09.02.2017 г. за изменение на действащата цена на електрическата енергия на 

„Топлофикация Русе” ЕАД. 

 

ПРОЕКТ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ Ц - ….. 

 

от ……..2017 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 33, ал. 1 и ал. 3 от Закона за 

енергетиката, чл. 24, чл. 38, ал. 2 и чл. 49, ал. 1 от Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за 

регулиране на цените на електрическата енергия 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

Р Е Ш И: 

 

Считано от ……….2017 г., утвърждава изменение на преференциалната цена 

на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от 

централа с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия,  

на „Топлофикация Русе” ЕАД, както следва: 

Преференциална цена на електрическа енергия (без ДДС) – 140,79 лв./MWh, в т.ч.: 

- индивидуални разходи за единица енергия – 130,79 лв./MWh  

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 10 лв./MWh 

Ценообразуващи елементи: 
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 Необходими годишни приходи – 59 172 хил. лв., в т. ч.: 

o Разходи – 56 266 хил. лв., от които условно-постоянни – 15 026 

хил. лв. и променливи – 41 240 хил. лв.; 

o Регулаторна база на активите – 44 099 хил. лв. 

o Норма на възвръщаемост – 6,59% 

 Електрическа енергия – 247 045 MWh, в т. ч.:  

o от високоефективно комбинирано производство – 194 500 MWh 

- Към НЕК ЕАД - 170 005 MWh 

- Към краен снабдител с електрическа енергия - 24 495 MWh 

o от некомбинирано производство – 52 545 MWh  

 

 Изказвания по т.1: 

Докладва И. Александров. На Комисията е представен за разглеждане проект на 

решение за изменение на действащата цена на електрическата енергия на „Топлофикация 

Русе” ЕАД. След проведеното открито заседание е постъпило възражение от дружеството 

относно нанесените от работната група корекции върху първоначалното предложение. 

Възражението не е описано в проекта на решение. Това ще бъде направено в крайния 

проект на решение, когато се включат и съответните мотиви за приемане или неприемане 

на предложенията. Дружеството пледира за увеличаване на цената на въглищата, които са 

ценообразуващ елемент и посочва, че не са включени необходимите транспортни разходи. 

Искането е аргументирано с това, че централата работи с точно определен тип въглища, 

които се добиват предимно в Красноярск, Русия. Представена е схема, която показва, че 

разстоянието от Красноярск до пристанището в Измаил е 6000 км. Разстоянието от 

Измаил до Русе е 500 км. Възражението е подробно и в тази връзка работната група трябва 

аргументирано да приеме или отхвърли представените мотиви. Към настоящия момент 

цените са тези, които са описани в доклада.  

И. Иванов предложи Комисията да гласува проекта решение и да бъде насрочено 

обществено обсъждане.  

С. Тодорова каза, че проектът на решение от първото заседание, разгледан на 

заседание през месец, март е различен. Преференциалната цена в него е 144 лв. В този 

проект е записана преференциална цена от 140 лв. Така ли е? С. Тодорова обърна 

внимание, че чете цената от първото закрито заседание, която е 144 лв.  

И. Иванов запита какво е предложено за обсъждане по време на откритото 

заседание.  

Р. Осман каза, че е тогава е разгледан доклад от първото проведено заседание.  

Е. Харитонова каза, че е предложена цена от 140 лв., а дружеството е искало цена 

от 164 лв.  

И. Иванов запита кои са стойностите, които се различават и защо има такава 

разлика. Това наистина е небрежност, ако не е нещо друго. Как може да се докладват две 

различни стойности за преференциална цена?  

П. Младеновски каза, че преференциалната цена на електрическата енергия е 

140,79 лв. Това е записано в доклада, който е изпратен до членовете на работната група. 

С. Тодорова запита каква стойност е записана в проекта на решение.  

Е. Маринова каза, че е записано 140,79 лв.  

С. Тодорова отговори, че може да се е объркала.  

И. Иванов обобщи, че цената е 140,79 лв. От тях индивидуалните разходи са 130,79 

лв., а добавката е от 10 лв.  

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 162, ал. 4 от Закона за енергетиката и 

чл. 49, ал. 1, т. 2 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно 

регулиране и на нейната администрация, Комисията 
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РЕШИ: 

 

1. Приема проект на решение относно заявление с вх. № Е-14-09-3 от 09.02.2017 г. 

за изменение на действащата цена на електрическата енергия на „Топлофикация Русе” 

ЕАД; 

2. Насрочва обществено обсъждане по реда на чл. 14 от ЗЕ на проекта по т. 1 на 

12.04.2017 г. от 10:00 ч.; 

 3. За участие в общественото обсъждане да бъдат поканени заинтересованите по 

смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката лица; 

4. Датата и часът на провеждане на общественото обсъждане да бъдат обявени на 

интернет страницата на КЕВР; 

5. Проектът на решение относно заявление с вх. № Е-14-09-3 от 09.02.2017 г. за 

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

да бъде публикуван на интернет страницата на КЕВР. 

 

В заседанието по точка първа участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Владко Владимиров, Евгения Харитонова. 

 

Решението е взето с пет гласа „за”, от които два гласа (Владко Владимиров, 

Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 
 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 
Приложения: 

1. Проект на решение относно заявление с вх. № Е-14-09-3 от 09.02.2017 г. за 

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

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
 

       

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

 (С. Тодорова) 

 

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

 (Р. Осман) 

 

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

 (В. Владимиров) 

 

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

 (Е. Харитонова) 

          Р. ТОТКОВА 

  


