
   

   
София 1000, бул. „Кн. Ал. Дондуков“ № 8-10 
тел.: (02) 988 87 30; факс: (02) 988 87 82 

www.dker.bg, dker@dker.bg 

 

 
 
 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 167 
 

София, 22.07.2020 година 

 

 

Днес, 22.07.2020 г. от 10:33 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 Ремзи Осман, Владко 

Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова и главният секретар Росица Тоткова (без 

право на глас).  

На заседанието присъства Димитър Кочков – член на Комисията от състав 

„Водоснабдяване и канализация“. 

 На заседанието присъстваха И. Александров – началник на отдел „Цени и 

лицензии: електропроизводство, ВКП на електрическа и топлинна енергия“ и експерти на 

КЕВР. 

 

Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри заседанието и констатира, че не са 

налице правни пречки за провеждането му. 

 

На основание чл. 6а, ал.1 от Закона за мерките и действията по време на 

извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и 

за преодоляване на последиците, както и решение на КЕВР по Протокол № 78 от 

10.04.2020 г., т. 1, Комисията за енергийно и водно регулиране ограничава движението на 

хора и социалните контакти в сградата на регулатора и приоритетно въвежда 

дистанционно предоставяне на административни услуги и консултации за гражданите. 

Предвид това, Комисията за енергийно и водно регулиране е поканила лицата, 

представляващи „Топлофикация София“ ЕАД, за пряко и виртуално участие в откритото 

заседание чрез програмата за съобщения Skype.  

 

„Топлофикация София“ ЕАД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо 

на КЕВР с изх. № E-ЗЛР-ПД-83/16.07.2020 г.  

Участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype е заявил: 

 г-н Александър Александров – изпълнителен директор на „Топлофикация 

София“ ЕАД. 

 

На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-Дк-606 от 13.07.2020 г. 

относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-83 от 12.03.2020 г. от „Топлофикация София“ ЕАД 

за одобряване на бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г. 

Докладът, изготвен от работна група в състав: Пламен Младеновски, Ивайло 

Александров, Радослав Наков и Цветанка Камбурова, е приет с решение на КЕВР на 
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закрито заседание по т. 4 от Протокол № 161/16.07.2020 г. и публикуван на интернет 

страницата на Комисията. 

 

Служител от КЕВР потърси г-н Александър Александров за видео разговор чрез 

програмата за съобщения Skype.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Отново се обръщам към заявителя, „Топлофикация София“ ЕАД, и специално към 

изпълнителния директор г-н А. Александров. Моля Ви, г-н Александров, да изразите 

становището на дружеството заявител по отношение на представения Ви доклад от 

работната група на Комисията. 

 

Александър Александров – изпълнителен директор на „Топлофикация 

София“ ЕАД: 

Отново, както и в предишния случай, потвърждаваме и приемаме в целия обем 

доклада на КЕВР, като нямаме никакви възражения и забележки относно доклада, касаещ 

бизнес плана 2020 – 2024 г. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Александров, за оценката, която давате за изготвения доклад. 

Обръщам се към Вас, колеги. Има желание за участие от страна на г-жа Е. Харитонова. 

Моля, г-жо Харитонова. 

 

Е. Харитонова – член на КЕВР: 

Въпросът ми към г-н Александров и изобщо към екипа на „Топлофикация София“ 

ЕАД е следният. Ние в момента одобряваме бизнес план за периода 2020 – 2024 г. На нас 

ни е представено решение на СОС за одобрение на бизнес план (аз малко използвам този 

израз, въпреки че това не е така) само за 2020 г. Защо казвам, че не е така? Защото 2020 г. 

е една чиста инвестиционна програма за този период. Това не е реално пълният бизнес 

план, както се изисква съгласно нашите разпоредби. Това ми е първият въпрос. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Чакайте. Какво точно питате? Защо има несъответствие между заявлението за 

бизнес план за периода 2020 – 2024 г. и това, което е представено от Столична община? 

 

Е. Харитонова – член на КЕВР: 

Като одобрение – решението на Столична община от 09 юли. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Да. Защо е само за една година? 

 

Е. Харитонова – член на КЕВР: 

Може би процедурата е такава. Просто бих искала да ми се разясни. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Да. И вторият Ви въпрос. 

 

Е. Харитонова – член на КЕВР: 

Вторият ми въпрос е малко по-специфичен. Всички знаем задълженията на 

„Топлофикация София“ ЕАД към БЕХ ЕАД и „Булгаргаз“ ЕАД. Лично моето мнение е, че 

към бизнес плана трябваше да има някакъв погасителен план за тези задължения. Такова 

нещо няма. Нещо просто да ми отговорят или да предоставят допълнително. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 
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Тоест да обяснят защо няма и второ, евентуално да кажат какъв е погасителният 

план, ако има такъв. 

 

Е. Харитонова – член на КЕВР: 

Защото става въпрос за някъде около 800 млн. лв. или 750 млн. лв., което е съвсем 

сериозна сума. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Колеги, има ли други изказвания и въпроси от Ваша страна? Не. В такъв случай, г-

н Александров, обръщам се отново към Вас и към Вашия екип. Вие чухте зададените два 

въпроса от г-жа Е. Харитонова. Моля за Вашите отговори. 

 

Александър Александров – изпълнителен директор на „Топлофикация 

София“ ЕАД: 

Благодаря на Вас, г-жо Харитонова. Г-н Иванов, благодаря на Вас за възможността. 

По първия зададен въпрос относно одобрения бизнес план в СОС. Регулаторната рамка 

изисква петгодишен бизнес план да бъде предоставен в КЕВР. Правилата и нормативните 

разпоредби не включват одобряване на петгодишен план от СОС, а само текущия годишен 

бизнес план. Въпреки всичко в текущия ни бизнес план, който беше приет и актуализиран 

с всички последни промени, които Комисията нанесе във връзка с намалението на цената, 

ние отделихме секция за бъдещите планове за следващите четири години и Столична 

община и общинските съветници приеха и са запознати в подробности с нашите 

инвестиционни бъдещи планове за развитието на „Топлофикация София“ ЕАД. Така че 

независимо от липсата на законодателна и регулаторна необходимост, ние направихме 

като добра практика, направихме така, че в бизнес плана за 2020 г. да дадем на Столична 

община и на всички наши общински съветници да приемат и да се запознаят с 

намеренията за развитие на „Топлофикация София“ ЕАД. Това е по първия въпрос. 

Надявам се това да дава достатъчна яснота. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви. Фактически Столична община ще одобрява ежегодишни Ваши 

планове, за разлика от това, което одобрява КЕВР – петгодишен бизнес план за развитие 

на дружеството.  

 

Александър Александров – изпълнителен директор на „Топлофикация 

София“ ЕАД: 

Точно така. КЕВР е регулаторният орган и Вие сте хората, които трябва да виждате 

ясно нашата стратегия. Столична община се грижи за текущата работа на дружеството. По 

повод на погасителния план за задълженията, които ние имаме към БЕХ ЕАД, първо, 

искам да кажа, че задълженията, които „Топлофикация София“ ЕАД има към БЕХ ЕАД, са 

по две споразумения. Едното е за 500 млн. лв., другото е за 100 млн. лв. или общо 600 млн. 

лв. Те дори са в момента по-малко, защото ние обслужваме и изплащаме. Всички 

предвидими бъдещи плащания не са отделни в отделна погасителна схема, защото те са 

част от текущите плащания, които дружеството извършва, и са включени в бизнес плана, 

който Ви е предоставен. Тоест в разходната част един от тези елементи е включен и той 

представлява на практика задълженията, които ние имаме по тези две споразумения. Така 

че отговорът ми тук е: Да, ние нямаме отделен погасителен план, защото той е интегриран 

в бизнес плана като задължения на дружеството. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Александров. Г-н Р. Осман желае да вземе думата. Заповядайте, 

г-н Осман. 

 

Р. Осман – член на КЕВР: 
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Въпросът ми е към работната група, да изясните във връзка със зададения въпрос 

на г-жа Харитонова. Като процедура ние какво одобряваме? Трябва да има разяснение, за 

да остане в протокола. Одобряваме бизнес плана на „Топлофикация София“ ЕАД. За 

колко години го одобряваме? За пет години. Има ли задължително условие Общинският 

съвет да има становище? Няма. Тогава значи този въпрос, който..., те не са задължени. В 

края на краищата Общинският съвет според своите правомощия управлява. Тоест не е 

свързано с нашата процедура. Затова се притесних. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Да, не е съотносимо към нашата процедура, която изисква одобряване на 

петгодишен бизнес план. Имате ли други въпроси към г-н Александров? Не виждам.  

Г-н Александров, моля да отбележите Вие и Вашият екип, че на закрито заседание 

на 13.08.2020 г. КЕВР ще се произнесе с решение относно Вашето заявление за 

одобряване на бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г. Благодаря Ви за участието. 

 

 

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 

 

Р Е Ш И : 

 

Насрочва закрито заседание на 13.08.2020 г. за приемане на решение относно 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-83 от 12.03.2020 г. от „Топлофикация София“ ЕАД за 

одобряване на бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г. 

 

Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № E-ЗЛР-ПД-83/16.07.2020 г. до 

„Топлофикация София“ ЕАД. 

 
 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

       

       

.................................................                   ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ 

 (Р. Осман) 

 

................................................. 

 (В. Владимиров) 

 

.................................................    ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 (Г. Златев) 

          Р. ТОТКОВА 

................................................. 

 (Е. Харитонова) 

 

 

 

 

 
Протоколирал: 

 (А. Фикова - главен експерт) 

 


