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П Р О Т О К О Л 

 

№ 72 
 

София, 26.03.2020 година 

 

Днес, 26.03.2020 г. от 10:10 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 Александър Йорданов, 

Владко Владимиров, 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 И. Александров – началник на отдел „Цени и 

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

 

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

налице правни пречки за провеждането му. 

 

Във връзка с обявеното извънредно положение и препоръките на Националния 

оперативен щаб за дейността на администрациите в условията на коронавирус COVID-19, 

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 заинтересованите страни за участие в откритото 

заседание чрез програмата за съобщения Skype, като не се изключва възможността за 

присъствие на място в зала 4 при спазване на противоепидемичните марки. 

 
 

„Топлофикация София“ ЕАД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД, 

„Топлофикация - Плевен“ ЕАД, „Топлофикация - Бургас“ ЕАД, „Веолия Енерджи 

Варна“ ЕАД, „Топлофикация - Враца“ ЕАД, „Топлофикация- ВТ“ АД, 

„Топлофикация Разград“ АД, „Юлико Евротрейд“ ЕООД, „Овергаз мрежи“ АД,  

„Когрийн“ ООД, „Оранжерии Гимел“ AД – 500 дка, „Оранжерии Гимел“ AД – 200 дка, 

„Оранжерии Гимел II“ ЕООД, „Инертстрой-Калето“ АД, „Нова Пауър“ ЕООД, ЧЗП 

„Румяна Величкова“, „Алт Ко“ АД, „Декотекс“ АД, „Енергиен център Зебра“ ЕООД, 

„Белла България“ АД, „Димитър Маджаров-2“ ЕООД, „Овердрайв“ АД, „МБАЛ-

Търговище“ АД, УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“АД, „Коген Загоре“ ЕООД, 

„Оранжерии Петров дол“ ООД са уведомени за провеждане на заседанието с писмо на 

КЕВР с изх. № Е-14-00-4/20.03.2020 г.  
 

На заседанието участваха чрез програмата за съобщения Skype: 

 г-н Александър Александров – изпълнителен директор на „Топлофикация 

София“ ЕАД; 

 г-н Христин Илиев – изпълнителен директор „Топлофикация - Бургас“ ЕАД; 
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 г-н Михаил Ковачев – изпълнителен директор на „Топлофикация Разград“ АД. 

 

На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-Дк-241 от 17.03.2020 г. 

относно изменение на цените на енергията, произведена от централи с високоефективно 

комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия във връзка с изменение 

на цените на природния газ от 01.04.2020 г. 

 

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

Маринова, Ивайло Александров, Георги Петров, Цветанка Камбурова, Ана Иванова, Петя 

Георгиева, Йовка Велчева и Надежда Иванова, е приет с решение на КЕВР на закрито 

заседание по т. 2 от Протокол № 67/20.03.2020 г. и публикуван на интернет страницата на 

Комисията. 
 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Условията за участие в открито заседание, предвид епидемиологичната обстановка 

в страната и категоричните изисквания на Националния кризисен щаб, определят и 

начина, по който ние ще процедираме, а именно: възможност за заявка за участие чрез 

програмата за съобщения Skype. До края на вчерашния работен ден, заявление за участие 

по Skype са заявили три дружества. А това са: „Топлофикация София“ ЕАД, 

„Топлофикация - Бургас“ ЕАД и „Топлофикация Разград“ АД. Така, както прочетох по 

същия ред, ще бъде давана думата, ще бъдат включвани участниците в Skype. И така, най-

напред, давам думата на г-н Александър Александров – изпълнителен директор на 

„Топлофикация София“ ЕАД. Моля, включете по Skype г-н Александров, да чуем  

неговото изказване и евентуално въпроси може би към Комисията. 

  

Александър Александров – изпълнителен директор на „Топлофикация 

София“ ЕАД: 

 Добър ден. Здравейте.  

  

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Добър ден, г-н Александров. Слушаме Ви.  

 

Александър Александров – изпълнителен директор на „Топлофикация 

София“ ЕАД: 

Здравейте г-н Иванов. Тук сме колегите и искаме да обърнем внимание. На 

практика нямаме особени, как да кажа възражения, по предложените от Вас, от Комисията 

за енергийно и водно регулиране в доклада съображение. Единственото нещо, което 

смятаме, че цената, … цена на електроенергия няма да бъде релевантна в следващите три 

месеца. Така че, ако трябва да обърнем внимание на Комисията, бихме искали да обърнем 

в тази посока. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Александров. Работната група, както и Комисията чуха вашата 

забележка. 

 

Александър Александров – изпълнителен директор на „Топлофикация 

София“ ЕАД: 

Благодаря Ви. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодарим и ние. Ще чуете в последствие отговорите, които ще Ви дадат 

експертите в работната група. Преминаваме към втория участник по Skype. Това е г-н 

Христин Илиев, който е изпълнителен директор на „Топлофикация - Бургас“ ЕАД. Моля, 

включете г-н Илиев по Skype. 
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Христин Илиев – изпълнителен директор „Топлофикация - Бургас“ ЕАД: 

Ало. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Да, заповядайте г-н Илиев, имате думата за участие в заседанието. Слушаме Ви.  

 

Христин Илиев – изпълнителен директор „Топлофикация - Бургас“ ЕАД: 

Благодаря. 

  

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Изразете становището на „Топлофикация - Бургас“ ЕАД. 

 

Христин Илиев – изпълнителен директор „Топлофикация - Бургас“ ЕАД: 

Чуваме ли се? 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Да, напълно. 

 

Христин Илиев – изпълнителен директор „Топлофикация - Бургас“ ЕАД: 

„Топлофикация - Бургас“, запознахме се с доклада и корекциите на цените. Нямаме 

забележки. Приемаме цените, такива, каквито са предложени от Вас. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Илиев. Нямате забележки по отношение на доклада. 

 

Христин Илиев – изпълнителен директор „Топлофикация - Бургас“ ЕАД: 

Да. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря Ви за участието. 

 

Христин Илиев – изпълнителен директор „Топлофикация - Бургас“ ЕАД: 

И аз благодаря. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

И преминаваме, колеги, към третия участник по програмата за съобщение  Skype. А 

това е г-н Михаил Ковачев – изпълнителен директор на „Топлофикация Разград“ АД. 

 

Михаил Ковачев – изпълнителен директор на „Топлофикация Разград“ АД: 

Ало. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Да. Заповядайте г-н Ковачев. Слушаме Ви и Ви виждаме. 

 

Михаил Ковачев – изпълнителен директор на „Топлофикация Разград“ АД: 

Здравейте.  

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Здравейте. Имате думата. 

 

Михаил Ковачев – изпълнителен директор на „Топлофикация Разград“ АД: 

„Топлофикация Разград“ приема предложените цени от работната група. 
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Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря. Имате ли забележки към проекта на доклад, който Ви е бил представен. 

 

Михаил Ковачев – изпълнителен директор на „Топлофикация Разград“ АД: 

Нямаме забележки. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Нямате забележки. Благодаря Ви за участието. Колеги, с това изчерпахме и списъка 

на участниците по програмата за съобщения Skype. Сега се обръщам към работната група. 

Уважаеми г-н Младеновски, г-н Александров, Вие чухте единствено в изявлението, което 

направи г-н Александров - изпълнителен директор на „Топлофикация София“, едно 

становище, по което вероятно ще вземете думата. Заповядайте, г-н Пламен Младеновски – 

директор на дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“. 

 

П. Младеновски:  

Уважаеми г-н Председател, уважаеми членове на Комисията, относно изразеното 

становище от „Топлофикация София“ за нерелевантността  в  следващите три месеца на 

прогнозната пазарна цена. Следва да съобщя, че тази цена е годишна и до момента, до 

изчисленията, до края на февруари, прогнозната пазарна цена надвишаваше с около близо 

10%, определената от Комисията, така че в момента няма предпоставки, които да налагат 

промяна в прогнозната пазарна цена, тъй като, както е известно в Закона за енергетиката, е 

допълнено с разпоредбата от Наредба № 1 за определяне на цените на електрическата 

енергия. Комисията може да променя тази цена само и единствено, когато отклоненията са 

с повече от 15%. За да се получи намаление с повече от 15 % на тази прогнозна пазарна 

цена, а това означава, че в месеците от март до юни включително, на средната цена на 

пазара трябва да е под, от порядъка на около 30 лв., до момента няма такива индикации да 

е 30 лв. Още повече, че независимо от ниските цени, които се получават на пазара ден 

напред, още повече, че  примерно в Унгария в момента… върви  от порядъка на около 60 

лв. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Практически е невъзможно цената да достигне крайни нива от порядъка на 30 лв. 

/MWh. Уважаеми колеги, изчерпахме списъка на участниците, както и чухме позицията на 

работната група по поставения въпрос от „Топлофикация София“. Повтарям отново, че 

становища по доклада може да се представят в срока, определен с решение на Комисията - 

до 17.00 часа на 27.03.2020 г. С това закривам и второто открито заседание за деня и 

преминаваме към третото открито заседание, което ще започне след пет минути, една 

пауза ще направим, тъй като при публичните заседания трябва да се спазва строго часа за 

тяхното провеждане. Както беше съобщено на първото открито заседание, така и по 

отношение на второто открито заседание, което беше посветено на цената на 

електроенергията и топлинната енергия и високоефективната енергия от 

топлофикационните дружества, датата и часът на закритото заседание, на което 

Комисията ще се произнесе с решение, ще бъде съобщено допълнително. Благодаря Ви,  

г-н Йорданов. 

 

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 относно доклад с вх. № Е-Дк-241 от 17.03.2020 г. 

относно изменение на цените на енергията, произведена от централи с високоефективно 

комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия във връзка с изменение 
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на цените на природния газ от 01.04.2020 г., като датата и часът за вземане на решение ще 

бъдат определени допълнително. 

 

Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-14-00-4/20.03.2020 г. до 

„Топлофикация София“ ЕАД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД, „Топлофикация - 

Плевен“ ЕАД, „Топлофикация - Бургас“ ЕАД, „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД, 

„Топлофикация - Враца“ ЕАД, „Топлофикация- ВТ“ АД, „Топлофикация Разград“ АД, 

„Юлико Евротрейд“ ЕООД, „Овергаз мрежи“ АД,  „Когрийн“ ООД, „Оранжерии Гимел“ 

AД – 500 дка, „Оранжерии Гимел“ AД – 200 дка, „Оранжерии Гимел II“ ЕООД, 

„Инертстрой-Калето“ АД, „Нова Пауър“ ЕООД, ЧЗП „Румяна Величкова“, „Алт Ко“ АД, 

„Декотекс“ АД, „Енергиен център Зебра“ ЕООД, „Белла България“ АД, „Димитър 

Маджаров-2“ ЕООД, „Овердрайв“ АД, „МБАЛ-Търговище“ АД, УМБАЛ „Проф. д-р 

Стоян Киркович“АД, „Коген Загоре“ ЕООД, „Оранжерии Петров дол“ ООД. 

 

 
ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 (А. Йорданов) 

 

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

 (В. Владимиров) 

 

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

 (Г. Златев) 

 

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

 (Е. Харитонова) 

          Р. ТОТКОВА 

 

 
Протоколирал: 

 (И. Зашева - главен експерт) 


