ПРОТОКОЛ
№ 89
София, 29.04.2020 година
Днес, 29.04.2020 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 Ремзи Осман, 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, по реда на решение по Протокол № 78 от
10.04.2020 г., т. 1, на Комисията за енергийно и водно регулиране.
„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-14-00-5/27.04.2020 г.
На заседанието участваха чрез програмата за съобщения Skype:
 г-н Александър Александров – изпълнителен директор на „Топлофикация
София“ ЕАД;
 г-н Емануил Зъбов – изпълнителен директор „Топлофикация-ВТ“ АД.
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На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-Дк-343 от 24.04.2020 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 01.05.2020 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. 1 от Протокол № 88/27.04.2020 г. и публикуван на интернет страницата на
Комисията.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
В решението на закритото заседание, на което Комисията прие доклада на
работната група, изрично записахме, че откритото заседание ще бъде проведено по реда
на решение по Протокол №78 от 10.04.2020 г. на КЕВР, тоест неприсъствено. Комисията
изпрати покани до всички топлофикационни дружества, които са обект на разглеждане в
настоящия доклад. Положително са отговорили, че ще участват в заседанието,
„Топлофикация София“ ЕАД чрез своя изпълнителен директор г-н Александър
Александров, който ще изрази позицията на дружеството, и „Топлофикация-ВТ“ АД чрез
г-н Емануил Зъбов, който е изпълнителен директор на дружеството.
При това положение, колеги, така, както изискват правилата на откритото
заседание, се обръщам към първия участник. Моля, да бъде потърсен на платформата за
съобщения Skype г-н Александър Александров, който е изпълнителен директор на
„Топлофикация София“ ЕАД.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Добър ден, г-н Александров.
Александър Александров – изпълнителен директор на „Топлофикация
София“ ЕАД:
Здравейте.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Зравейте. Моля Ви да изразите становището на ръководеното от Вас дружество
„Топлофикация София“ ЕАД относно доклада на работната група на КЕВР за изменение
на цените на енергията, произведена от централи с високоефективно комбинирано
производство на електрическа и топлинна енергия, във връзка с изменението на цените на
природния газ от 01.05.2020 г. Заповядайте, имате думата.
Александър Александров – изпълнителен директор на „Топлофикация
София“ ЕАД:
В частта си, в която докладът касае топлофикациите, ние приемаме доклада,
„Топлофикация София“ ЕАД, да уточня. Приемаме аргументите, които са в доклада.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Благодаря Ви, г-н Александров. И така, „Топлофикация София“ ЕАД приема както
доклада като цялост, така и заключенията, конкретно за ръководеното от Вас дружество.
Благодаря Ви за участието.
Александър Александров – изпълнителен директор на „Топлофикация
София“ ЕАД:
И аз. Успешна работа.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Благодаря. Колеги, преминаваме към втория участник в днешното заседание. Това
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е г-н Емануил Зъбов, който е изпълнителен директор на „Топлофикация-ВТ“ АД. Моля,
наберете г-н Зъбов.
Емануил Зъбов – изпълнителен директор „Топлофикация-ВТ“ АД:
Да. Привет.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Привет, г-н Зъбов. Моля, изразете становището на „Топлофикация-ВТ“ АД по
отношение на доклада, изготвен от работната група. Заповядайте.
Емануил Зъбов – изпълнителен директор „Топлофикация-ВТ“ АД:
Благодаря Ви. Ние от „Топлофикация-ВТ“ АД се запознахме с доклада, запознахме
се с предложените цени вследствие изменението на природния газ. В тази връзка
направихме анализ и искам да обясня две от .., които „Топлофикация-ВТ“ АД оперира.
Първо, при нас доставчик на природен газ не е „Булгаргаз“ЕАД, което означава, че при
нас изменението на цената на природния газ не е в същия размер, както при другите
дружества. Друго обстоятелство е, че при нас се използват и ... за производство на
топлинна енергия. Това е биомаса. Интересът към ........ използваме, нараства
непрекъснато. И по отношение на предложените цени. За нас остава необясним фактът, че
регулаторната база на активите ни е намалена. Това би следвало да бъде и обхваща период
от порядъка на един месец, който е от 01 юли 2019 г. до началото на август 2019 г., когато
се въвежда новата цена на природния газ. При нас за този период феноменално и
необяснимо регулаторната база на активите намалява с 10%. Това не позволява ние да
постигнем този марж върху цената на горивото, който ще ни ... възможностите да
проведем всички мероприятия, като рехабилитация, и въобще цялата си инвестиционна и
ремонтна програма. Също така ще наруши в много голяма степен обема на оборотния
капитал на дружеството. В тази връзка ние изразяваме несъгласие с така предложените
цени на топлинна енергия и на природен газ. Има възможности да бъдат... КЕВР има
възможност да въздейства с два инструмента - стойността на цената на природен газ и
стойността на цената на електроенергията, която ... За нас тези цени, пак казвам, са крайно
неудовлетворителни и неприемливи.
Благодаря Ви за вниманието.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Благодаря Ви, г-н Зъбов, за изразеното становище. Аз искам веднага да отбележа,
че срокът за подаване на становища в КЕВР по разглеждания доклад е днес до 17:00 ч.
Моля Ви, добре би било това, което заявихте в участието си, да го формулирате писмено и
изпратите по електронната поща на Комисията - становището на „Топлофикация-ВТ“ АД.
Емануил Зъбов – изпълнителен директор „Топлофикация-ВТ“ АД:
Благодаря Ви за вниманието. Ще внесем нашето становище до края на работния
ден днес.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Точно така. Благодаря Ви. Колеги, съобщението за срока за представяне на
становища важи, разбира се, не само за „Топлофикация-ВТ“ АД, но и за всички, които
биха представили становища по разглеждания доклад. Това като срок, впрочем, е записано
и в нашето решение на закритото заседание в т.3.2. от решението. Няма други заявили
участие.
Обръщам се единствено към работната група. Желаете ли да вземете отношение,
като Вие може да вземете отношение или може в доклада да изразите позицията си по
изразеното становище? Заповядайте, г-н Александров, имате думата. Надявам се, че г-н
Зъбов е останал на линия.
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И. Александров:
Уважаеми г-н Председател, уважаеми членове на Комисията, уважаеми г-н Зъбов,
ако чувате ...
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Няма значение, продължете, г-н Александров.
И. Александров:
Корекцията на цената на природния газ се отразява директно върху променливите
разходи. Оттам, през променливите разходи, отива в оборотния капитал. Оборотният
капитал е част от регулаторната база на активите и точно поради тази корелационна
връзка регулаторната база на активите се променя с някакъв процент, който е чисто
изчислителен, и той съответства на нивото на корекция на цената. Оттук нататък всякакви
интерпретации във връзка с тази промяна - дали ще могат да се покрият разходите на
дружествата, или не, според мен са абсолютно безпочвени. Благодаря.
Доц. д-р Иван Н. Иванов:
Благодаря Ви, г-н Александров. Колеги, преди да закрия заседанието, искам да
оповестя, че закритото заседание е насрочено на 01.05.2020 г. от 14:00 ч., когато ще бъде
прието и окончателното решение на Комисията. Благодаря Ви за участието. Закривам
заседанието.
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
РЕШИ:
Насрочва закрито заседание за приемане на решение 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
01.05.2020 г., на 01.05.2020 г. от 14:00 ч.
Приложение:
1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-14-00-5/27.04.2020 г. до
заинтересованите лица.
ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(Г. Златев)
.................................................
(Е. Харитонова)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

Протоколирал:
(А. Фикова - главен експерт)
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