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

ПРОТОКОЛ
№ 75
София, 30.04.2015 година
Днес, 30.04.2015 г. от 11:25 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 Светла Тодорова, Александър
Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков,
Димитър Кочков и главният секретар Николай Георгиев (без право на глас).
Отсъстваше членът на Комисията Ремзи Осман.
На заседанието присъстваха И. Александров – началник 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.
„ТОПЛОФИКАЦИЯ-Враца“ ЕАД е уведомено за провеждане на заседанието с
писмо на КЕВР с изх. № Е-14-06-26/27.04.2015 г. и изпраща представител.
На заседанието се яви:
 г-н Радослав Михайлов – изпълнителен директор.
На откритото заседание беше разгледан доклад относно одобряване на бизнес план
на „Топлофикация-Враца“ ЕАД за периода 2015 г. - 2019 г. Същият е приет с решение на
КЕВР на закрито заседание по т. 9 от протокол № 64/22.04.2015 г. и публикуван на
интернет страницата на Комисията.
Председателят запита представителя на „Топлофикация-Враца “ ЕАД запознат ли е с
доклада и има ли забележки по него.
Р. Михайлов:
Изготвяйки настоящия бизнес план, основните цели на нашето дружество бяха
снижаване на разходите, повишаване на енергийната ефективност, запазване и
присъединяване на нови потребители, ползващи услугите на дружеството. За да постигнем
тези цели, мероприятията, които залегнаха основно в нашата бизнес програма, са
намаляване на технологичните разходи по преноса посредством ремонти и реконструкции
на амортизирани участъци по топлопреносната мрежа. На второ място, диверсификация на
горивата посредством увеличаване на дела на биомасата. За целта предвиждаме
инсталиране на водогрейна мощност на биомаса 14 МВт в ОЦ Младост и монтиране на още
една горелка за биомаса в нашата ТЕЦ Градска. На трето място, запазване и привличане на
нови абонати посредством предлагане на конкурентни цени и качествена услуга.
Доц. д-р Ив. Н. Иванов:
Приемате ли доклада в неговата цялост и имате ли забележки към него?

Р. Михайлов:
Приемаме доклада и нямаме забележки.
Председателят даде думата на работната група, изготвила доклада.
И. Александров:
Въпросите ми са свързани с биомасата, с източника и цената на биомасата. В
момента има изградена мощност на биомаса в ТЕЦ Градска. Подобна се планира да бъде
изградена и в Младост. Би трябвало източникът за закупуване на биомасата да е солиден, да
осигурява стабилност на доставките. Кой е той? Дайте ни повече подробности във връзка с
това.
Доц. д-р Ив. Н. Иванов:
Имате ли договор за втората мощност?
Р. Михайлов:
За втората мощност тепърва предстои да сключим договор, защото тя все още е на
идеен проект. От опита, който натрупахме с работа на биомаса, и проучванията, които
направихме на доставчиците в нашия регион, ни дава сигурност, че за в бъдеще ще
осигурим необходимите количества. Биомасата, която смятаме да използваме, е основно
дървесен чипс, слънчогледови люспи и пелети от слънчогледова люспа. Има
производителите в нашия регион специално на пелети от слънчогледова люспа и отделно
на слънчогледова люспа, които имат капацитет в пъти по-голям от нашите потребности.
Доц. д-р Ив. Н. Иванов:
Гарантирана е доставката на първичния енергиен носител.
Р. Михайлов:
Абсолютно.
И. Александров:
През 2017 г. в бизнес плана е предвидено в ОЦ Младост да бъде изградена
инсталация за производство на синтетичен газ от биомаса, който да захрани водогреен
котел №1.
Р. Михайлов:
Да. Това мероприятие включва доставка и монтаж на газификатор, който чрез
газификация на биомаса, ще произвежда т.н. дървесен газ или син газ. Това мероприятие
отново е свързано с намаляване разхода на природен газ. Както знаете, в нашето
топлофикационно дружество, особено през зимния сезон, се налага въвеждане в работа на
водогрейни котли, които са на природен газ, или т. н. разделно производство на топлинна
енергия. Това по своята същност води до сериозни загуби.
Доц. д-р Ив. Н. Иванов:
Колко процента от необходимото ви количество природен газ можете да замените с
този дървесен газ?
Р. Михайлов:
Самата инсталация ще бъде с мощност от порядъка на 5МВт, което означава, че
около 500 м3/ч газ. При 3 600 ч. средна продължителност на отоплителния сезон, нашето
намерение е природен газ да харчим единствено за високоефективно комбинирано
производство на електрическа и топлинна енергия.

2

И. Александров:
Нямам повече въпроси. Моето пожелание е да изпълните вашето намерение за
подмяна на останалите 10 абонатни станции с пластинчати топлообменници, което сте
планирали за 2015 г.
Р. Михайлов:
Ще бъде изпълнено.
Председателят даде думата на членовете на Комисията за въпроси към
представителя на дружеството.
Доц. д-р Ив. Н. Иванов:
При вас няма такива подскоци от 2 - 2,5 увеличаване на електрическата и топлинната
енергия, но в табл. №10 освен преференциалната цена за електрическа енергия, която има
въз основа на високоефективно комбинирано производство на електрическата и топлинната
енергия, тя ще бъде определяна от КЕВР, вие сте записали и индивидуална цена, която
няма да има валидност след промените в ЗЕ от 06 март. Виждам, че последната
кореспонденция с вас е от 23 януари, когато сте дали последните разяснения, които са били
поискани от вас. Това нещо не би могло да се реализира, поради това, че няма да има
индивидуална цена и това ще промени вашите финансови прогнози.
Р. Михайлов:
Използвахме данните, с които разполагахме. Изходните условия са към момента на
изготвяне на бизнес плана.
Доц. д-р Ив. Н. Иванов:
Така е. Аз не ви упреквам.
Е. Харитонова:
Въпросът ми е свързан със събираемостта на сметките от топлинна енергия. От това,
което получавате за електрическа енергия, трябва да го получите от „НЕК“ ЕАД. Дали
„НЕК“ ЕАД плаща или не, е друг въпрос, но те ще ви го платят. Вие прогнозирате за 2019 г.
60% събираемост. В 2015 г. е 56,47%. За 2014 г. е 54%. Оказва се, че „ТоплофикацияВраца“ ЕАД се издържа от електрическата енергия, а не си събирате парите и дори не
прогнозирате съществено нарастване на събираемостта.
Р. Михайлов:
Когато изготвяхме бизнес плана, трябваше да вземем най-близкия до реалността, но
не най-оптимистичния вариант. Ние работим по събираемостта, работим с нашите
потребители. Ежегодно се забелязва повишаване на събираемостта. Знаете, че работим в
най-бедния регион на България и ЕС. Принудени сме да водим хиляди дела.
Е. Харитонова:
Аз се притеснявам от такава събираемост. Ние непрекъснато се извиняваме с това, че
е най-бедният регион. Аз съм съгласна с това, но…
Р. Михайлов:
Действително, цялостното икономическо състояние на нашите потребители е тежко.
Надявам се за в бъдеще да разработим програми за лоялни клиенти, на които да можем да
си позволим да предлагаме по-голяма отстъпка. Да въведем ежемесечен отчет, да им
предложим програми за плащане на равни вноски, както е и сега, но да обхванем по-голям
брой абонати, които да плащат.
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От страна на членовете на Комисията нямаше други въпроси към представителя на
„Топлофикация-Враца“ ЕАД.
Комисията прецени, че обстоятелствата по образуваното производство са изяснени
пълно и всестранно и на основание чл. 44, ал. 2 от Устройствения правилник на ДКЕВР и
на нейната администрация,
РЕШИ:
1. Насрочва закрито заседание на 18.05.2015 г. за вземане на решение относно
одобряване на бизнес план на „Топлофикация-Враца“ ЕАД за периода 2015 г. - 2019 г.
2. На дружеството да се изпрати уведомление за взетите решения с препоръчано
писмо с обратна разписка.
Приложение:
1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-14-06-26/27.04.2015 г.
ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

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

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

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

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Н. ГЕОРГИЕВ

5. .................................................
(Г. Златев)
6. .................................................
(Е. Харитонова)
7. .................................................
(В. Петков)
8. .................................................
(Д. Кочков)
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