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ПРОТОКОЛ
№ 70
София, 05.04.2017 година

Днес, 05.04.2017 г. от 10:03 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, Ремзи
Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Евгения Харитонова и главният
секретар Росица Тоткова (без право на глас).
На заседанието присъстваха 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.
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 Русе” ЕАД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на
КЕВР с изх. № Е-14-09-7/30.03.2017 г. и изпраща свой представител.
На заседанието се яви:
 г-н Севдалин Желев – изпълнителен директор.
На откритото заседание присъства и:
 г-н Кремен Георгиев – председател на Асоциация на топлофикационните
дружества.
На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-Дк-142 от 24.03.2017 г.
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. Докладът е приет с решение на
КЕВР на закрито заседание по т. 1 от протокол № 67/30.03.2017 г. и публикуван на
интернет страницата на Комисията.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
На нашата покана се отзова изпълнителният директор на „Топлофикация Русе“
ЕАД Севдалин Желев. Въпреки че на открито заседание се иска мнението на дружеството
заявител, тук, в залата, е и г-н Кремен Георгиев – председател на Асоциацията на
топлофикационните дружества, като организация, която представлява тези дружества по
определен начин, съгласно устава и правилата на тази организация. По процедура е
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необходимо, във Ваше лице, г-н Желев, да изразите отношение към доклада, дали го
приемате, имате ли възражения. След това ще дам думата последователно на работната
група, ако имат те нещо да кажат по повод на Вашето заявление, както и на колегите от
Комисията. Заповядайте, г-н Желев.
С. Желев – изпълнителен директор на „Топлофикация Русе“ ЕАД:
„Топлофикация Русе“ ЕАД има възражение към доклада в частта Доставни цени
на въглища и цена на транспортни разходи. В нашето заявление сме написали какви са
проблемите, които увеличават цената на въглищата. Това са отношенията между Украйна
и Русия, които блокираха доставката на въглища, обикновения транспорт, който се
извършваше до река Дунав с влакове. Влаковите композиции бяха блокирани и самият
ЖП транспорт в Украйна. Това наложи доставка на въглища по море, което също оскъпи
въглищата. Въглищата, които ние ползваме, са руски въглища - марка Т, които са със
съдържание на сяра до 0,4%. Те имат определена цена, която не отговаря на тази, която е
заявена в момента. Това са нашите възражения и ние ще ги подадем писмено в
деловодството.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Наистина трябва да се представят тези възражения. Ако ги имате, добре е още в
днешния ден да ги представите на Комисията.
С. Желев – изпълнителен директор на „Топлофикация Русе“ ЕАД:
Или днес, или утре ще ги предствим.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Г-н Георгиев, Вие сигурно сте тук, за да вземете думата, а не само да изслушате
заявлението на г-н Желев.
К. Георгиев – председател на Асоциация на топлофикационните дружества:
Аз съм тук по-скоро да апелирам да обърнете внимание на „Топлофикация Русе“
ЕАД предвид спецификата на тази топлофикация. Под специфика имам предвид това,
което и колегата сподели преди малко. Това е топлофикация, която не може да си позволи
да изгаря каквото и да било, а конкретна марка въглища, с конкретни параметри. Ако тези
параметри не отговарят на марката, това също създава проблем на топлофикацията.
Проблемите с логистиката, които колегата сподели, са много важни, но биха могли да
останат извън вниманието на Комисията и апелирам това да не се случи. Говорим за една
временна, към момента усложнена политическа обстановка около регионите, от които се
добиват и доставят тези въглища. Това са неща, които нямат място за обсъждане при
други топлофикации. Всички останали топлофикации в България са на друго гориво или
на други въглища. Моля Ви да оцените тази специфика.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Благодаря, г-н Георгиев. Съгласно правилата, обръщам се към работната група.
Имате ли нови факти и обстоятелства, които считате, че трябва да бъдат отчетени преди
Комисията да вземе своето окончателно решение?
И. Александров:
Към момента нямаме нови факти и обстоятелства, които да са постъпили от
страна на дружеството към работната група и чрез които да намерим друг обективен
измерител на цената на въглищата франко Русе и евентуално да коригираме в някаква
посока нашето виждане такова, каквото е споделено в доклада. Искам само да припомня,
че възражението по повод транспортните разходи не го приемам, защото в цената от 94
долара са включени транспортни разходи, т.е. в доклада ние сме предложили да се ползва
цена от стария анекс, но в тези 94 долара са включени транспорти разходи. След това сме
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добавили само добавка от 4,55, която също е подадена от дружеството и това са:
„допълнителните разходи за разтоварване, съхранение, митническо складиране, стоков и
количествен контрол“. Работната група отново остава в очакване, като дори дружеството
да помогне, за да се изработи един наистина обективен измерител и чрез него в бъдеще
наистина обективно да определяме цената на вносните въглища. В миналото сме
използвали борсови цени, със своите плюсове и минуси, ползвали сме митнически
декларации от дружества и т.н., но тепърва този въпрос излиза на дневен ред за
разрешаване.
П. Младеновски:
Искам да задам един въпрос. На всички ни е ясно, че действително имаше
проблеми поради усложнената политическа обстановка в Украйна. Въпросът ми е дали
към настоящия момент тези логистични проблеми продължават.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Ще има отговори след като дам думата и на членовете на Комисията.
А. Йорданов:
Г-н Желев, ще се обърна към Вас с един конкретен въпрос, най-добронамерено,
въпреки че аз имах определени възражения по проекта, който колегите представят.
Единият от принципите на регулирането е тези разходи, включвам и за основно гориво, да
бъдат икономически обосновани. За да бъдат икономически обосновани, ние трябва да
имаме достатъчно увереност, че цената е точно тази. Поради липсата на друг измерител,
ние сме наясно с това, че борсовите цени директно са неприложими като референтни
цени. Четох внимателно и това, което сте заявили. Струва ми се, че по Закона за
обществените поръчки Вие сте секторен възложител. Моля да ни допълните
информацията. Разбира се, че има допускания, при които Вие можете да не възлагате
обществени поръчки и те абсолютно са си законови. Моля да ни допълните информацията
как точно правите доставките, като механизъм за доставки, за да можем ние да имаме
някаква убеденост, че… пак Ви казвам добронамерено е, не е оспорване на цената по
принцип, но ние трябва да сме убедени, че това е цената. Затова Ви моля да допълните с
тези аргументи, за да сме наясно като състав на Комисията.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Благодаря, г-н Йорданов. Други изказвания има ли? Не виждам. Г-н Желев, имате
думата за отговор на поставените въпроси.
С. Желев – изпълнителен директор на „Топлофикация Русе“ ЕАД:
Ситуацията между Украйна и Русия малко се нормализира, но всъщност ЖП
транспортът, от който зависят доставките до пристанището на река Дунав… Всъщност не
са се променили цените на доставките. За руските въглища има въведени допълнителни
такси, които се плащат за доставка до украинското пристанище, където се товарят
въглища. За доставката на въглища имаме сключени договори с две фирми, които са
доставчици. Взимаме въглища по график за доставки.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Български ли са тези фирми?
С. Желев – изпълнителен директор на „Топлофикация Русе“ ЕАД:
Български са фирмите, но борсовите цени… На борсата в Амстердам, където се
следяха, нямат нищо общо с доставните цени… Просто и те са доставни цени в
Амстердам… Наистина няма как да се вземат…
А. Йорданов:
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Само да конкретизирам въпроса. Въпросът ми беше в две посоки. Едната част на
въпроса е на каква периодика заявявате въглища и как прогнозирате, т.е. на колко време
сключвате договори за доставки и как прогнозирате. Това е едната част от въпроса.
Втората част от въпроса беше… Може аз да греша. Поправете ме, ако греша. Смятам, че
по Закона за обществените поръчки сте секторен възложител и трябва да възлагате
обществени поръчки.
С. Желев – изпълнителен директор на „Топлофикация Русе“ ЕАД:
За въглища – не.
А. Йорданов:
Моят прочит е такъв. Ако имате аргументи - посочете ги допълнително към
заявлението.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Има ли други изказвания? Не виждам. При това положение обявявам за закрито
днешното заседание и насрочвам закрито заседание на 10.04.2017 г. за произнасяне на
Комисията с решение. За да се случи това, г-н Желев, моля до края на утрешния ден да
представите Вашата писмена позиция по доклада на работната група.
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 10.04.2017 г. за вземане 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. На дружеството да се изпрати уведомление за взетото решение с препоръчано
писмо с обратна разписка.
Приложение:
1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-14-09-7/30.03.2017 г. до
„Топлофикация Русе” ЕАД.
ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:
.................................................
(С. Тодорова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(Р. Осман)
.................................................
(А. Йорданов)
.................................................
(В. Владимиров)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

.................................................
(Е. Харитонова)
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