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П Р О Т О К О Л 
 

№ 36 
 

София, 18.02.2021 година 

 

Днес, 18.02.2021 г. от 10:03 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 Георги Добрев, Ремзи Осман, 

Владко Владимиров, Георги Златев 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. 

 

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

налице правни пречки за провеждането му. 

 

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8, с цел 

ограничаване на разпространението на коронавирус SARS-CoV-2 и недопускане на 

прекъсване на работата на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната 

администрация в резултат на разпространение на заболяването COVID – 19, за срока на 

обявената извънредна епидемична обстановка обществените обсъждания и откритите 

заседания се провеждат от разстояние, като се осигурява виртуално участие на 

заинтересованите лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката, с изключение 

на страните в административните производства, които могат да участват в откритите 

заседания присъствено. 

Предвид това, Комисията за енергийно и водно регулиране е поканила като страна 

по преписката лицата, представляващи „Топлофикация-Разград“ АД, за присъствено или 

виртуално участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype.  

 

„Топлофикация-Разград“ АД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо 

на КЕВР с изх. № Е-14-16-15/12.02.2021 г.  

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

 

• г-н Михаил Ковачев – изпълнителен директор на „Топлофикация-Разград“ 

АД 
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На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-Дк-164 от 03.02.2021 г. 

относно заявление с вх. № Е-14-16-15 от 15.09.2020 г. от „Топлофикация-Разград“ АД за 

одобряване на бизнес план за периода 2020 г. – 2023 г. 

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

Александров, Радослав Наков, Диана Николкова и Христина Петрова, е приет с решение 

на КЕВР на закрито заседание по т. 2 от Протокол № 30/12.02.2021 г. и публикуван на 

интернет страницата на Комисията. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

В съответствие с процедурата, заявителят е поканен да изрази своето становище по 

изготвения доклад. От „Топлофикация-Разград“ АД имаме информация, че становището 

на дружеството ще бъде изразено от г-н Михаил Ковачев, който е изпълнителен директор 

на „Топлофикация-Разград“ АД. 

 Моля, осъществете връзка по Skype платформата, за да чуем становището на  

„Топлофикация-Разград“ АД.  

 

Служител от КЕВР потърси г-н Михаил Ковачев- изпълнителен директор на 

„Топлофикация-Разград“ АД  за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Здравейте, г-н Ковачев. 

 

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

Здравейте. Чувате ли ме? 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Ние Ви чуваме. Надявам се, че и Вие нас?  

 

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

Малко глухо, но разбираемо. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

А странно, защо! Добре, аз ще си сваля маската, за да може да ме чувате по-добре. 

Г-н Ковачев, Вие сте се запознали с доклада, който работната група към Комисията за 

енергийно и водно регулиране изготви относно Вашето заявление за одобряване на бизнес 

план за периода 2020 г. – 2023 г. Ние в момента искаме да чуем Вашето становище, 

всъщност това е становището на дружеството, което Вие ще изразите относно изготвения 

доклад. Моля. 

 

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

Уважаеми колеги комисари, предполагам, че присъстват и членове на работната 

група. Запознахме се с доклада на работната група, който е във връзка с бизнес плана. 

Значи ние имаме едно единствено притеснение, където ни се казва, че финансовото 

състояние на дружеството се подобрява, а и то нали без да се изтъкват причините. Държа 

да подчертая, че при разработване на бизнес плана ние сме използвали цени, които са 

получени по ценовия модел, съответно при разходите, които се правят във фирмата, и че 

това заключение би било вярно, ако цените, които КЕВР ни определя за следващи ценови 

периоди, отговарят на реалността, защото имаме така притесненията, че за предходни 

ценови периоди не са ни признавани разходи, което ни довежда до големи затруднения в 

осъществяване на дейността, като въпреки това подчертавам нали, че ние сме направили 

всичко необходимо това да не стига до клиентите, че ние имаме определени затруднения. 

Както в доклада е посочено, собственикът се наложи да направи парична вноска в размер 

на 5 милиона лева, за да бъде гарантирана дейността на дружеството. Имахме и 

проверката от страна на КЕВР за изпълнение на лицензионните задължения, което ние го 
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правим въпреки трудностите, пред които сме изправени. А иначе дружеството разполага с 

ресурс да осъществява дейността за следващите две години, но пак казвам, че срещаме 

определени затруднения, поради липса на финансови средства, а тези финансови 

резултати ни гарантират и възможността за получаване на банкови кредити, защото 

институциите трудно биха финансирали дейност, която е на загуба. Това е, което искам да 

кажа. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Ковачев. Колеги, сега се обръщам към работната група. Най –

напред да Ви попитам, има ли нови данни, факти и обстоятелства, които трябва да бъдат 

отразени и второ, ако желаете да коментирате това, което каза г-н Ковачев - изпълнителен 

директор на „Топлофикация-Разград“ АД? Заповядайте, г-н Младеновски. 

 

П. Младеновски: 

Уважаеми г-н Председател, уважаеми членове на Комисията. Няма настъпили 

нови факти и обстоятелства към момента, които да променят изводите от доклада. По 

отношение на казаното, изводите от доклада са формирани въз основа на предоставените 

от дружествата прогнози за цени, но тези цени няма как да се гарантират, както 

представителят на „Топлофикация-Разград“ АД … 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Г-н Ковачев.  

 

П. Младеновски: 

…посочи, тъй като цените се утвърждават в производствата по утвърждаване на 

цени и, ако от сега тези цени са заложени, няма смисъл от тези производства, така че 

производствата са ежегодни, за всеки едногодишен ценови период и съответно там след 

анализ на представените документи или разходи и т.н., ще бъдат утвърдени цените на 

дружествата. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Това е ежегодните процедури по утвърждаване на цени. 

 

П. Младеновски: 

Да. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря. Колеги, Вие имате ли изказвания или въпроси към г-н Ковачев? 

Заповядайте, г-н Ремзи Осман. 

 

Р. Осман: 

Кои са тези разходи, които не ги признаваме? Беше споменато от него, че не се 

признават разходи, но трябва да има някаква конкретност. Нека да чуем…, за да не 

казваме нещо, което… 

 

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

За всеки ценови период по процедурата, за открити, закрити заседания ние сме 

внасяли своите възражения, така че там разходите са посочени конкретно. Ако искате, 

можем да Ви ги представим допълнително, но в момента не мога да ги изброя, не са пред 

мен, но ако Комисията желае, ние можем да Ви представим наново нашето възражение, 

където подробно са описани тези разходи. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря. Г-н Осман? Да. Г-н Ковачев, аз все пак считам, че от работната група г-
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н Младеновски съвсем ясно каза, че това са две съвсем различни производства. В момента 

ние гледаме бизнес плана, който е фактически за пет години, докато  цените, за което и 

Вие отбелязахте, че е произтекло от ежегодните Ваши заявления и респективно 

произнасяне от Комисията, тогава това ще бъде гледано и то ще бъде със срок 01 юли, 

когато Комисията ще се произнесе с ценово решение до 30 юни 2022 г., но в момента 

виждам, че и г-н Ивайло Александров – началник отдел в дирекция „Електроенергетика и 

топлоенергетика“ желае да му дадем думата. Заповядайте, г-н Александров. 

 

 

И. Александров: 

Благодаря, г-н Председател. Конкретно ставаше въпрос в хода на самата процедура 

за цените на топлинната и електрическа енергия, които вече са утвърдени от Комисията от 

01 юли 2020 г. Работната група е преработила приходите на дружеството именно с тези 

цени, които Комисията е утвърдила. Дружеството настояваше в приходната част на бизнес 

плана, (който е  стана въпрос тези две години  и половина) да фигурират предложените от 

самото дружество цени в самото заявление, което е невъзможно и работната група е 

направила единствено възможното нещо. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Да. 

 

И. Александров: 

Естествено чрез множество комуникации между Комисията и самото дружество. 

Благодаря. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря. Това е за периода от 01 юли 2020 г. до 30 юни 2021 г., нали така? Да. 

Колеги, има ли други изказвания? Не виждам. В такъв случай, г-н Ковачев ние чухме 

Вашето изложение и искам да съобщя за Вас, както и, разбира се, за колегите и за 

работната група, че насрочвам закритото заседание, на което Комисията ще се произнесе с 

решение по заявлението на „Топлофикация-Разград“ АД за одобряване на бизнес план за 

периода 2020 г. - 2023 г., за 24.02.2021 г., след което г-н Ковачев, Вие ще бъдете 

своевременно уведомен и ще получите решението на Комисията. Благодаря Ви за 

участието. Желая Ви успешен ден, а ние колеги продължаваме с второто заседание, на 

което отново г-н Ковачев ще вземе участие. 

 

 

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 24.02.2021 г. за приемане на решение относно 

заявление с вх. № Е-14-16-15 от 15.09.2020 г. от „Топлофикация-Разград“ АД за 

одобряване на бизнес план за периода 2020 г. – 2023 г. 
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Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-14-16-15/12.02.2021 г. до 

„Топлофикация-Разград“ АД. 
 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 (Г. Добрев) 

 

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

 (Р. Осман) 

  

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

 (В. Владимиров) 

 

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

 (Г. Златев) 

          Р. ТОТКОВА 

 

 

 

 

Протоколирал: 

 (И. Зашева - главен експерт) 


