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

ПРОТОКОЛ
№ 180
София, 09.09.2015 година
Днес, 09.09.2015 г. от 10:15 ч. се проведе открито заседание на Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР), ръководено от председателя доц. д-р Иван Н.
Иванов.
На заседанието присъстваха членовете на Комисията Ремзи Осман, Александър
Йорданов, Георги Златев, Димитър Кочков и главният секретар Николай Георгиев (без
право на глас).
На заседанието присъстваха Ивайло Александров - началник на отдел „Цени и
лицензии: електропроизводство, ВКП на електрическа и топлинна енергия“ 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.
„ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН” ЕАД е уведомено за провеждане на заседанието с
писмо на КЕВР с изх. № Е-14-07-5/01.09.2015 г. и изпраща представител.
На заседанието се яви:
 г-н Иван Владимиров – главен инженер „Ремонт и инвестиции“ при
„Топлофикация Сливен“ ЕАД.
На откритото заседание беше разгледан доклад относно бизнес план на
„Топлофикация Сливен” ЕАД, гр. Сливен за периода 2015-2019 г. Същият е приет с
решение на КЕВР на закрито заседание по т. 2 от протокол № 175/28.08.2015 г. и
публикуван на интернет страницата на Комисията.
Председателят запита представителя на „Топлофикация Сливен” ЕАД запознат ли е
с доклада и има ли забележки по него.
Ив. Владимиров:
Първо искам да започна с това, че приемаме доклада, който е изготвен. При
разработването на самия доклад сме изходили от обстоятелството, че можем да продължим
да уплътняваме топлопреносната мрежа и да увеличаваме клиентите на нашето дружество,
но това вече ще става с по-бавни темпове, предвид доброто увеличаване на клиенти, което
направихме в предния период и бизнес план.
Доц. д-р Ив. Н. Иванов:
През последните три години, най-вече.

Ив. Владимиров:
Да, през последните три години. Има още абонатни станции, за които смятаме
активно да убеждаваме клиентите да се включват. По-уплътнената топлопреносна мрежа
ще доведе до по-малки загуби на топлопренос, от който идва и допълнителният ефект за
новите клиенти, който ще се усети. Не очакваме особен ръст. Считаме, че трябва да
обърнем внимание и на нашия топлоизточник. В бизнес плана ни фигурира една доста
амбициозна задача и това е монтирането на втори турбоагрегат за когенерация, предвид
необходимостта от още енергия, която да може да предоставим на клиентите. Дружеството
има само една турбина. Това са двата стълба на които сме стъпили, при разработването на
бизнес плана. Разбира се, заложили сме изпълнение и на мероприятията по дерогация.
Подобно на колегите от „Топлофикация – Бургас“ ЕАД, сме заложили и диверсификация на
горивната база. На разположение съм, ако имате някакви въпроси.
Председателят даде думата на работната група, изготвила доклада.
Ив. Александров:
Не трябва да се пропускат добрите новини, особено когато са за топлофикациите и
когато трябва да бъдат отбелязани. В тази връзка ще помоля г-н Владимиров да обясни
какъв принцип, метод използваха, за да станат абонатните станции 338 от 191, как
количеството реализирана топлинна енергия се увеличи от 76 000 МВтч на 143 000 МВтч,
как „Топлофикация Сливен“ ЕАД нямаше товар за една турбина, а сега иска да инсталира
втора турбина. Всичко това е в резултат на включването на нови абонати и възстановяване
на отказали се. Искам да кажа, че „Топлофикация Сливен“ ЕАД беше първото дружество,
което тръгна по този нестандартен път в рамките на закона. Сега по този път по-плахо
вървят „Топлофикация Русе“ ЕАД и „Топлофикация Перник“ ЕАД.
Доц. д-р Ив. Н. Иванов:
Да се надяваме, че и „Топлофикация – Бургас“ ЕАД върви по този път.
И. Александров:
Да се надяваме, въпреки че там нещата са по-различни по отношение на горивото.
„Топлофикация Сливен“ ЕАД беше първата. Аз не съм пропускал да отбележа, но сега
искам и дружеството да каже как точно спечели тези потребители.
Доц. д-р Ив. Н. Иванов:
Г-н Владимиров, въпросът на работната група е да кажете какво основно извършихте
през последните три години, което увеличи значително броя на абонатите, респективно
потреблението на топлинна енергия.
Ив. Владимиров:
Благодаря за добрите думи. Действително свършихме добра работа. Това е
благодарение на погледа, който направихме на нашата работа, на погледа, който
отправихме към себе си. Това беше поглед на клиент и ползвател на топлоенергия. Това,
което най-много притеснява, дори бих казал, че дразни клиентите, е, че те не знаят през кой
месец колко ще трябва да платят. Опитахме се да минимизираме това, дори да го
премахнем, чрез сключването на индивидуални договори с всеки потребител. В самия
договор фигурира клауза, която определя максималната стойност, която би могла да бъде
заплатена, при включения конкретен брой отоплителни тела и при много важното условие,
че сумата по договор бъде заплатена в определения срок. По този начин постигаме две
неща. Първото е, че всеки човек определя дали в апартамента, в който живее, ще му трябват
две или три отоплителни тела. Второто е, че на база определен брой отоплителни тела,
клиентът знае, че колкото и студен да бъде един месец, той няма да плати повече от
стойността по договор. Ние знаем, че имаме определено количество клиенти, които през
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следващия месец ще ни дадат ясна и точна сума по сбора от всичките договори. Стимулът
за клиентите е, че, плащайки в определен срок, се възползват от преференцията по
договора, от тази лимитна сума, която е над максималното количество за заплащане. Ако не
се справят с това, се работи по Общи условия и сметката на клиента може да стане поголяма от договорената. Беше доста трудно през първата година. Повечето клиенти
считаха, че това е поредната уловка, но хората, които разсъждаваха и повярваха, станаха
нашите най-добри рекламни агенти за следващия период. Така нещата потръгнаха. Разбира
се, ние правим всичко необходимо, за да удържим дадената дума, защото топлоенергията,
като количество и качество, трябва да съответства на необходимото за едно жилище.
Доц. д-р Ив. Н. Иванов:
Има ли монтирани топломери на отоплителните тела?
Ив. Владимиров:
Има монтирани топломери. Топломерите се отчитат и се вземат предвид. Плащането
по тях става в случаите, когато потребителят не е коректен по договор и не заплати в
съответния срок.
Доц. д-р Ив. Иванов:
Какъв е процентът на събираемост по вземанията?
Ив. Владимиров:
Над 90%.
Доц. д-р Ив. Н. Иванов:
„Топлофикация София“ ЕАД може да се учи от вас.
Ив. Владимиров:
Да се надяваме, че всички заедно бихме могли да помогнем на останалите
топлофикации, защото топлата вода не е открита от „Топлофикация Сливен“ ЕАД.
Доц. д-р Ив. Н. Иванов:
Вие знаете, че за следващия ценови период ние, в известна степен, се съобразихме и
увеличихме количеството на топлинна енергия, респективно на високоефективна
електроенергия, от „Топлофикация Сливен“ ЕАД. Разбира се, това количество беше
намалено по отношение на заявеното, но това, което казвате, дава увереност, че заложените
параметри ще бъдат изпълнени.
Ив. Владимиров:
Бихме искали да включваме и нови потребители, т.е. да изграждаме нови
отклонения, но все още не разполагаме със свободни оборотни средства. Затова
продължаваме, както казах, да уплътняваме топлопреносната мрежа. Наистина има
желаещи за нови абонатни станции в новото строителство, но засега ги оставяме
разочаровани.
Председателят даде думата на членовете на Комисията за въпроси към
представителите на дружеството.
От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси към представителите на
„Топлофикация Сливен” ЕАД.
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Комисията прецени, че обстоятелствата по образуваното производство са изяснени
пълно и всестранно и на основание чл. 47, ал. 1 от Правилника за дейността на КЕВР и на
нейната администрация,
РЕШИ:
1. Насрочва закрито заседание на 18.09.2015 г. за вземане на решение относно
одобряване на бизнес план на „Топлофикация Сливен“ ЕАД за периода 2015 г. – 2019 г.
2. На дружеството да се изпрати уведомление за взетото решение с препоръчано
писмо с обратна разписка.
Приложение:
1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-14-07-5/01.09.2015 г.
2. Пълномощно на Иван Владимиров Владимиров – главен инженер „Ремонт и
инвестиции“ при „Топлофикация – Сливен“ ЕАД

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

1. .................................................
(Р. Осман)

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

2. .................................................
(А. Йорданов)
3. .................................................
(Г. Златев)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Н. ГЕОРГИЕВ

4. .................................................
(Д. Кочков)
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