ПРОТОКОЛ
София, 07.03.2018 г.
от Обществено обсъждане
на проект на решение относно изменение на действащите цени на
електрическата и топлинната енергия на „Брикел” ЕАД.
Днес, 07.03.2018 г. от 13:32 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 общественото обсъждане присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова,
Александър Йорданов, Владко Владимиров, Евгения Харитонова и главният секретар
Росица Тоткова (без право на глас).
На общественото обсъждане присъстваха И. Александров – началник на отдел
„Цени и лицензии: електропроизводство, ВКП на електрическа и топлинна енергия“ и
експерти на КЕВР.
Чрез съобщение на интернет страницата на Комисията, съгласно решение на КЕВР
по протокол № 39/28.02.2018 г., т.1, за участие в общественото обсъждане на проект на
решение относно изменение на действащите цени на електрическата и топлинната енергия
на „Брикел” ЕАД са поканени заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за
енергетиката - държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти
и организации на потребители.
Проектът на решение е изготвен от работна група в състав: Пламен Младеновски,
Елена Маринова, Ивайло Александров, Георги Петров, Йовка Велчева, Надежда Иванова,
Ели Алексиева, Ана Иванова.
С писмо на КЕВР с изх. № Е-04-00-15/28.02. 2018 г. като заинтересовани лица са
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 индустриални енергийни консуматори и
„Брикел“ ЕАД.
На общественото обсъждане присъстваха:
 г-н Александър Загоров – конфедерален секретар на Конфедерация на труда
„Подкрепа”;
 г-н Димитър Чалъков – председател на Федерация „Енергетика“ към
Конфедерация на труда „Подкрепа”;
 г-н Янилин Павлов – изпълнителен директор на „Брикел“ ЕАД;
 г-жа Маргарита Милева – представител на „Брикел“ ЕАД.
София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82

Омбудсман на Република България, Конфедерация на независимите синдикати в
България, 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 индустриални енергийни консуматори не
изпращат свои представители.
Общественото обсъждане се отразяваше от представители на средствата за масова
информация.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
По процедура се дава думата на заявилите участие организации и техни
представители. Г-н Загоров, ще вземете ли отношение?
А. Загоров – конфедерален секретар на Конфедерация на труда „Подкрепа”:
Аз ще помоля колегата Чалъков, ако има желание. Все пак той е председател на
Федерация.
Д. Чалъков – председател на Федерация „Енергетика“ към Конфедерация на
труда „Подкрепа”:
Аз нямам какво толкова да кажа, с изключение на това като цяло. Вижданията на
колегите за искане на нова цена може би е оправдано, в зависимост от разходите, които
ще предложат. Аз не съм запознат с подробности с техния иск и коментарът ми е съвсем
така в отношение на хората, които в тази фабрика са наши представители, т. е. имаме
достатъчно синдикални членове, бих казал - голяма част от работещите в „Брикел” ЕАД са
членове на Конфедерация на труда „Подкрепа”. Със сигурност, една нова цена, която те
искат, най-вероятно касае и тях като работещи и приемащи определени възнаграждения.
Надявам се, че това, което са представили като доклад, ще бъде разгледано, и Вие сте го
разгледали и ще го уважите по определен начин, както следва.
А. Загоров – конфедерален секретар на Конфедерация на труда „Подкрепа”:
Малко допълнение, благодаря Ви. Ние очаквахме да има малко повече дискусия с
други страни, които са заинтересовани. Естествено, вероятно и Вашето желание и
очакване е било такова. Затова се правят обсъжданията, за да може да се чуят на повечето
страни и на различни организации мнението, защото в последна сметка това е важно в
едно обществено обсъждане. Ние сме помолени от нашата организация да имаме предвид
предложението и да го подкрепим, защото според тях това са разходи, които са направени,
и предложението, което се прави постоянно, е съобразено с всички изисквания на закона.
Ние няма какво друго да направим, освен да изразим тяхното мнение, защото не виждаме
никаква причина да застанем на различно мнение. Това е едно от колелата, които можем
да наречем една голяма машина „Марица изток 2“ ЕАД, а Брикел - това е съставното от
бившата ТЕЦ „Първа комсомолска“ и брикетна фабрика. В момента има освен с брикетите
известно много сериозно социално значение, но започна да има значение и за други
ползващи енергийно гориво топлоелектрически централи. В този смисъл нашето
становище е, че предложението не противоречи на никакви законови изисквания. То е
оправдано и следва да бъде подкрепено от Комисията.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Аз наистина ще заявя съжаление, че представителите на заявителя „Брикел” ЕАД…
Има ли представители? Заповядайте. Вие трябва да вземете отношение, защото
участниците поставят въпроси. Елате, ако обичате…Представете се най-напред, защото
Ви няма в списъка с участници.
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Я. Павлов – изпълнителен директор на „Брикел“ ЕАД:
Извинявам се за закъснението, трафикът малко ни обърка.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Вие чухте изказването на представителите на Конфедерация на труда „Подкрепа”.
Я. Павлов – изпълнителен директор на „Брикел“ ЕАД:
За съжаление не можахме да чуем цялата…
А. Загоров – конфедерален секретар на Конфедерация на труда „Подкрепа”:
От името на Конфедерация на труда „Подкрепа” сме заявили подкрепа за Вашето
предложение.
Я. Павлов – изпълнителен директор на „Брикел“ ЕАД:
Искам да благодаря на синдикатите от Конфедерация на труда „Подкрепа”. Те
разбират и знаят за какво иде реч в „Брикел“ ЕАД. Мисля, че това, което ние заявихме,
като наше искане за повишаване на цената на електрическата енергия, до някаква степен
беше основателно, но след като Комисията отхвърли нашето искане, ние няма да правим
допълнителни възражения, имайки предвид краткия срок, който остава до подаване на
ново искане за…
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Срокът е всъщност малко повече от 20 дни, защото до края на месец март, Вие
трябва да подадете заявление за цени от 01.07. 2018 г.
Я. Павлов – изпълнителен директор на „Брикел“ ЕАД:
Затова ние няма да правим възражение. Ще си изчакаме новия регулаторен период
и ще подадем документи.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Мисля, че г-жа Милева беше преди това на открито заседание и беше изразено
становище. Аз се обръщам най-напред към работната група: Има ли работната група
някакви нови данни и обстоятелства, които трябва да бъдат отразени?
И. Александров:
В работната група няма постъпили нови факти и обстоятелства от дружеството,
които да променят становището на работната група по дадения казус.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Обръщам се към колегите от Комисията. Уважаеми колеги, имате ли въпроси или
изказвания в рамките на заседанието? Не виждам. В такъв случай, преди да закрия
общественото обсъждане, искам да отбележа. Първо, че ние, с наше решение, сме
определили срок за представяне на становищата 14 дни. Това е по ЗЕ, чл. 14, ал. 3. След
това даваме един разумен срок на работната група да се запознае с постъпилите
становища, да подготви материалите за окончателното решение на Комисията, което ще
бъде взето на закрито заседание.

След като установи, че няма други изказвания, доц. д-р Иван Н. Иванов благодари
още веднъж на присъстващите и закри в 13:42 ч. общественото обсъждане.
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На 29.03.2018 г. от 10:00 ч. ще се проведе закритото заседание за приемане на
решение относно изменение на действащите цени на електрическата и топлинната енергия
на „Брикел” ЕАД.

Приложение:
1. Писмо на КЕВР с изх. № Е-04-00-15 /28.02. 2018 г.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(А. Йорданов)
.................................................
(В. Владимиров)
.................................................
(Е. Харитонова)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

Протоколирал:
(Н. Харбалиева - главен експерт)
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