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

ПРОТОКОЛ
№ 153
София, 21.07.2015 година
Днес, 21.07.2015 г. от 11:00 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, Александър
Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитонова и главният секретар Николай Георгиев (без
право на глас).
Отсъстваха членовете на Комисията Владко Владимиров – платен отпуск и Ремзи
Осман – служебен ангажимент.
На заседанието присъстваха Ив. 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 пределни цени на топлинната
енергия и определяне цени на електрическата енергия, произведена от топлоелектрическа
централа с комбиниран начин на производство на „Топлофикация ВТ” АД за ценовия
период от 01.08.2013 г. до 30.06.2014 г.
Работна група: Ивайло Александров, Елена Маринова,
Цветанка Камбурова, Георги Петров, Ана Иванова, Йовка Велчева,
Стоил Манчев
По т.1. Комисията разгледа проект на решение относно утвърждаване на пределни
цени на топлинната енергия и определяне цени на електрическата енергия, произведена от
топлоелектрическа централа с комбиниран начин на производство на „Топлофикация ВТ”
АД за ценовия период от 01.08.2013 г. до 30.06.2014 г.
ПРОЕКТ!
РЕШЕНИЕ
№ Ц – …….. от ………...2015 г.
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 30, ал. 1, т. 4, чл. 33, чл. 36а, ал. 2 от Закона за
енергетиката, § 14 и § 15 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от
5.07.2013 г.), Решение, прието от 42-то Народно събрание на 28 юни 2013 г. за
удължаване на ценовия/регулаторния период, завършващ на 30 юни 2013 г., за
цените на дружествата в сектор „Електроенергетика“ и „Топлоенергетика“ до 31
юли 2013 г. (ДВ, бр. 57 от 2013 г., в сила от 29.06.2013 г.), чл. 2, т. 1 и т. 2, чл. 4, ал. 1, т.
1, чл. 32, ал. 1 от Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия, чл. 4, ал.
2, т. 1, чл. 25 и чл. 47, ал. 1 от Наредба № 1 от 18.03.2013 г. за регулиране на цените на
електрическата енергия и Указания за образуване на цените на топлинната енергия
и на електрическата енергия от комбинирано производство при регулиране чрез
метода „Норма на възвръщаемост на капитала”, приети с решение по т. 2 от
протокол № 28/21.02.2012 г. на ДКЕВР
Утвърждава пределни цени на топлинната енергия и определя цени на
електрическата енергия, произведена от топлоелектрическа централа с комбиниран
начин на производство на „Топлофикация ВТ” АД за ценовия период от 01.08.2013 г.
до 31.12.2013 г., при прилагане на метода на ценово регулиране „норма на
възвръщаемост на капитала”, както следва:
1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 267,70 лв./МWh, в т.ч.:
- индивидуална цена на електрическа енергия – 167,70 лв./МWh;
- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 100,00 лв./МWh;
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без
ДДС – 89,64 лв./МWh;
3. Регулаторна база на активите – 2 084 хил. лв.;
4. Норма на възвращаемост – 3,79%;
При необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия
период:
Необходими годишни приходи – 7 509 хил. лв.;
Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно
комбинирано производство – 19 470 МWh.
Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 25 620
МWh.
Цена на природен газ на газоразпределително дружество – 722,42 лв./ knm3 (630
+92,42) и цена на биомаса - 130 лв./t.
Изказвания по т.1:
Ив. Иванов припомни на членовете на Комисията процедурата за утвърждаване на
пределни цени на топлинната енергия и определяне цени на електрическата енергия,
произведена от топлоелектрическа централа с комбиниран начин на производство на
„Топлофикация ВТ” АД.
Ив. Александров докладва, че от страна на дружеството е постъпило възражение
относно направени корекции от работната група преди две години. Изготвени са мотиви,
които потвърждават виждането на Комисията от този период. В работната група е имало
колебания дали трябва да се проведе обществено обсъждане или да не бъде провеждано.
Й. Велчева обясни, че процедурата за обществено обсъждане е задължителна при
приемането на решение за цени. Такава се провежда, дори когато съдът върне решение за
цени. Поради тази причина на членовете на Комисията е предложен за разглеждане
проект на решение, без той да включва мотиви за обществено обсъждане.
Ив. Иванов запита защо се представя само проект за решение, без той да е
съпътстван от доклад за мотивите на заявителя „Топлофикация ВТ” АД.
2

Й. Велчева отговори, че практиката е възраженията на дружествата от открито
заседание да бъдат отразявани в крайния проект на решение. Това е направено и за другата
група от дружества.
Ив. Иванов запита дали има промени в проекта за решение, спрямо цените, които са
съпътствали доклада.
Ив. Александров отговори, че няма промени.
Св. Тодорова обърна внимание, че проектът на решение не е в този вид, когато
става въпрос за другите случаи. Това се отнася до липсата на мотиви. Проектът на
решение не сдържа единствено цените, а и останалата информация. В този случай няма
как да бъде обсъждана само една страница с числа.
Й. Велчева отговори, че така е било и при другата процедура за утвърждаване на
цени, когато проектът за цени е бил представен по същия начин.
Св. Тодорова запита какво друго се публикува заедно с този проект на решение.
Й. Велчева отговори, че за обществено обсъждане се публикува само проект на
решение. Докладът е публикуван преди това на страницата на Комисията в интернет и
всеки може да го прочете.
Ив. Иванов запита дали предложенията на заявителя ще бъдат представени в
окончателния вариант на доклада.
Й. Велчева отговори, че ще бъдат представени.
Ив. Иванов каза, че на това заседание може да се разгледат и мотивите.
Св. Тодорова каза, че не одобрява тази практика. Какво се приема в момента?
Й. Велчева отговори, че се приема проект на решение.
Св. Тодорова запита въз основа на какво е изготвен този проект на решение.
Й. Велчева отговори, че е изготвен въз основа на заявление за цени.
Св. Тодорова каза, че Комисията веднъж е приела доклад в който са написани тези
заявления. Какво се е променило и защо отново трябва да бъде обсъждано?
Й. Велчева отговори, че в Закона за енергетиката е записано, че Комисията обсъжда
със заинтересованите лица проект на акта.
Св. Тодорова запита защо този акт не се представя още в самото начало, след като
промените не се отразяват.
Й. Велчева каза, че ако това бъде направено, трябва да се променят наредбите.
Предвидено е първо да се приема доклад, след това да има открито заседание и
обществено обсъждане. Подобна процедура е съществувала във В и К сектора и на
заседание са разглеждани доклад и проект на решение, но в сектор „Енергетика“ е
предвидена тази последователност.
Св. Тодорова каза, че е запозната с процедурата, но Комисията трябва да се
произнася по няколко пъти за едни и същи неща.
Й. Велчева отново каза, че тези действия са според процедурите.
Ив. Иванов допълни, че може да се предвиди промяна на някои от процедурите.
Предвид гореизложеното,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
1. Приема проект на решение относно утвърждаване на пределни цени на
топлинната енергия и определяне цени на електрическата енергия, произведена от
топлоелектрическа централа с комбиниран начин на производство на „Топлофикация ВТ”
АД за ценовия период от 01.08.2013 г. до 30.06.2014 г.;
2. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т.1 на 28.07.2015 г. от
10:30 ч.;
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3. За участие в общественото обсъждане да бъдат поканени представители на
заинтересованите лица;
4. Докладът по т.1, датата и часът на общественото обсъждане по т. 2 да бъдат
публикувани на интернет страницата на КЕВР.
Решението е взето с осем гласа „за”, от които три гласа на членовете на Комисията
със стаж в енергетиката.
Приложения:
1. Проект на решение относно утвърждаване на пределни цени на топлинната
енергия и определяне цени на електрическата енергия, произведена от топлоелектрическа
централа с комбиниран начин на производство на „Топлофикация ВТ” АД.
ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

2. .....служебен ангажимент....
(Р. Осман)
3. .................................................
(А. Йорданов)
4. .... платен годишен отпуск..
(В. Владимиров)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Н. ГЕОРГИЕВ

5. .................................................
(Г. Златев)
6. .................................................
(Е. Харитонова)
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