ПРОТОКОЛ
София, 11.12.2017 г.
от Обществено обсъждане
на проект на решение относно изменение на действащата цена на
електрическата енергия на „Топлофикация Русе” ЕАД
Днес, 11.12.2017 г. от 13:31 ч. в сградата на Комисията за енергийно и водно
регулиране (КЕВР, Комисията) се проведе обществено обсъждане на Комисията, в състав
„Енергетика“, ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.
На заседанието присъстваха членовете на Комисията Ремзи Осман, Александър
Йорданов, Георги Златев, 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.
С писмо на КЕВР с изх. № Е-04-00-117/08.12.2017 г. като заинтересовани лица
бяха поканени Омбудсман на Република България, Конфедерация на независимите
синдикати в България, Конфедерация на труда „ПОДКРЕПА“, Конфедерация на
работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния
капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска
стопанска камара, Гражданско движение „ДНЕС“, Българска национална
асоциация Активни потребители, Българска федерация на индустриалните
енергийни консуматори и „Топлофикация Русе” ЕАД.
На общественото обсъждане присъстваха:
 г-н Севдалин Желев – изпълнителен директор на „Топлофикация Русе“ ЕАД;
 г-н Кирил Кирилов – служител на „Топлофикация Русе“ ЕАД.
Омбудсман на Република България, Конфедерация на независимите синдикати в
България, Конфедерация на труда „ПОДКРЕПА“, Конфедерация на работодателите и
индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска
търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Гражданско движение
„ДНЕС“, Българска национална асоциация Активни потребители и Българска федерация
на индустриалните енергийни консуматори не изпращат свои представители.
Общественото обсъждане не се отразяваше от представители на средствата за
масова информация.
На интернет страницата на Комисията е публикуван проект на решение относно
изменение на действащата цена на електрическата енергия на „Топлофикация Русе” ЕАД,
изготвен от работна група в състав: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Ивайло
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Александров, Георги Петров, Йовка Велчева, Надежда Иванова, Ели Алексиева, Ана
Иванова.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Преди да дам думата в рамките на общественото обсъждане, е нормално да
запитам дали в залата има представител, независимо дали на организации, или в лично
качество, който желае да вземе думата. Няма. От страна на работната група. Има ли
нови факти и обстоятелства, които налагат определена промяна, която трябва да бъде
отразена след представянето на проекта на решение?
И. Александров:
След проведеното открито заседание има депозирано възражение от страна на
дружеството със съответни мотиви, които дружеството е изложило по отношение на
предложените в доклада цени. Към момента работната група се запознава с него и
съответно то ще бъде отразено в крайното решение и в съответната посока: приемане или
неприемане.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Колеги, обръщам се към Вас. Има ли въпроси и изказвания? Не виждам. Г-н Желев,
имате думата, ако има нещо извън депозираното вече писмено становище, по което
работната група вече работи, както заяви г-н Александров.
С. Желев – изпълнителен директор на „Топлофикация Русе“ ЕАД:
„Топлофикация Русе“ ЕАД е депозирала своето възражение. Мога само да допълня,
че видно от представените доказателства и договори, които са сключени за доставка,
доставната цена е 133$. Ако това не бъде отразено в окончателното решение, това ще
формира бъдещи загуби за „Топлофикация Русе“ ЕАД. Още един път да напомня, че
„Топлофикация Русе“ ЕАД ползва въглища, които са много специфични. Ние сме
предприели мерки за реконструкция, за да можем в близките години да минем на друго
гориво и да решим този казус. Разходите, които фирмата доставчик прави ще бъдат
направени, дори да няма фирма и ние да си доставяме: за наемане на персонал, за
командировки. Затова ние настояваме да се преразгледа решението.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Г-н Кирилов също иска думата. Заповядайте, г-н Кирилов.
К. Кирилов – служител на „Топлофикация Русе“ ЕАД:
Ние сме депозирали нашето възражение. Бихме искали да помолим за възможност
за допълнение на възражението, тъй като там ще посочим детайлно допълнителните
разходи, които има между самата цена на търговеца и продажната цена. Ние няма как да
знаем какви са точните разходи на търговеца, но в общи линии можем да очертаем
конкретните финансови параметри между цената за доставка на търговец и продажна цена
на търговец. Категорично не можем да се съгласим с това, че има други методи на
финансиране, както сте записали, и, че никакви разходи на търговеца не могат да бъдат
признати. Надяваме се на тази възможност да предоставим още едно допълнително писмо
и това да се отрази в окончателното решение, защото има доста сериозни разходи,
финансов ресурс, персонал, риск от погиване на стока и т.н., застраховки. Бихме искали да
ни се даде някакъв допълнителен срок. Това е молбата ми.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Вие знаете, че по процедура след провеждането на общественото обсъждане всяко
заинтересовано лице, включително организации и граждани, може да депозира свое
становище в 14-дневен срок. Единствената моя молба към Вас е да го направите в по2

кратък срок, защото Вие отлично знаете, че между Коледа и Нова година има само два
работни дни. Да не се окаже така, че ако Вие предоставите това становище прекалено
късно, работната група към Комисията да няма време да отрази с положително становище
или да отклони едни или други претенции от страна на дружеството по отношение на
проекта на решение. Това е настойчива моя молба. Ние вече разговаряхме с работната
група. Аз съм сигурен, че Вие имате готовността да представите такова становище в пократък срок от двете седмици. Още отсега ще заявя, че закритото заседание на Комисията
за приемане на окончателно решение по повод на изменението на действащата цена на
електрическата енергия на „Топлофикация Русе“ ЕАД ще се проведе на 29.12.2017 г. от
10:00 часа с цел новите цени да влязат в сила на 01.01.2018 г.
След като установи, че няма изказвания, доц. д-р Иван Н. Иванов закри
общественото обсъждане, като напомни за 14-дневния срок, в който могат да се
представят в Комисията предложения по разглеждания проект на решение относно
изменение на действащата цена на електрическата енергия на „Топлофикация Русе” ЕАД.
На 29.12.2017 г. от 10:00 часа ще се проведе закритото заседание за приемане на
окончателно решение.
Приложение:
1. Писмо на КЕВР с изх. № Е-04-00-117/08.12.2017 г.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(А. Йорданов)
.................................................
(Г. Златев)
.................................................
(Е. Харитонова)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

Протоколирал:
(Н. Косев - главен експерт)
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