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П Р О Т О К О Л 
 

№ 288 
 

София, 15.12.2021 година 

 

Днес, 15.12.2021 г. от 11:02 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 Юлиян Митев – за главен секретар съгласно Заповед 

№ 1387 от 13.12.2021 г. (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“ в 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 София“ ЕАД, „ЕВН България 

Топлофикация“ ЕАД, „Топлофикация - Плевен“ АД, „Топлофикация - Бургас“ АД, 

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

„Топлофикация Русе“ ЕАД, „Топлофикация - Перник“ АД, „Топлофикация - Сливен“ 

ЕАД, „Топлофикация - Габрово“ ЕАД, „Топлофикация Разград“ АД, „Юлико Евротрейд“ 

ЕООД, „Брикел“ ЕАД, „Солвей Соди“ АД, „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД, „Когрийн“ 

ООД, „Алт Ко“ АД, „Оранжерии Гимел II“ ЕООД, „Енергиен център Зебра“ ЕООД, 

„Овердрайв“ АД, „Декотекс“ АД, „Димитър Маджаров-2“ ЕООД, ЧЗП „Румяна 

Величкова“, „Белла България“ АД, „МБАЛ-Търговище“ АД, „Нова Пауър“ ЕООД, 

„Оранжерии Гимел“ AД – 200 дка, „Оранжерии Гимел“ AД – 500 дка, „Инертстрой-

Калето“ АД, УМБАЛ „проф. д-р Стоян Киркович“АД, „Оранжерии Петров дол“ ООД, 

„Коген Загоре“ ЕООД, „ТЕЦ Бобов дол“ ЕАД и „Топлофикация Петрич“ ЕАД, за 

присъствено или виртуално участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения 
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Skype.  

 

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

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

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

„Топлофикация Русе“ ЕАД, „Топлофикация - Перник“ АД, „Топлофикация - 

Сливен“ ЕАД, „Топлофикация - Габрово“ ЕАД, „Топлофикация Разград“ АД, 

„Юлико Евротрейд“ ЕООД, „Брикел“ ЕАД, „Солвей Соди“ АД, „ТЕЦ Горна 

Оряховица“ ЕАД, „Когрийн“ ООД, „Алт Ко“ АД, „Оранжерии Гимел II“ ЕООД, 

„Енергиен център Зебра“ ЕООД, „Овердрайв“ АД, „Декотекс“ АД, „Димитър 

Маджаров-2“ ЕООД,  ЧЗП „Румяна Величкова“, „Белла България“ АД, „МБАЛ-

Търговище“ АД,  „Нова Пауър“ ЕООД, „Оранжерии Гимел“ AД – 200 дка, 

„Оранжерии Гимел“ AД – 500 дка, „Инертстрой-Калето“ АД, УМБАЛ „проф. д-р 

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

Бобов дол“ ЕАД и „Топлофикация Петрич“ ЕАД са уведомени за провеждане на 

заседанието с писмо на КЕВР с изх. № Е-14-01-48/13.12.2021 г.  

 

Заявилите участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype са: 

 инж. Александър Александров – изпълнителен директор на „Топлофикация 

София“ ЕАД;  

 г-н Ивайло Епитропов – зам. изпълнителен директор „Административно правна 

дейност в „Топлофикация София“ ЕАД;  

 г-жа Вирджиния Калчева – зам. изпълнителен директор „Клиентска 

удовлетвореност и медийно планиране“ в „Топлофикация София“ ЕАД; 

 г-н Йордан Йорданов – главен инженер в „Топлофикация София“ ЕАД; 

 г-н Пламен Иванов – директор на дирекция "Икономическа политика" в 

„Топлофикация София“ ЕАД;  

 г-н Михаил Михайлов - ръководител отдел "Планиране и анализи" в 

„Топлофикация София“ ЕАД; 

 г-н Любомир Владов - експерт в отдел "Търговия с електрическа енергия, газ и 

въглеродни емисии" в „Топлофикация София“ ЕАД;  

 г-жа Анна Димитрова - ръководител отдел „Енергийна политика, околна среда и 

иновации“ в „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД;  

 инж. Йордан Василев - изпълнителен  директор на „Топлофикация - Плевен“ 

АД; 

 инж. Ердинай Муратов – представител на „Топлофикация - Плевен“ АД; 

 г-н Христин Илиев – изпълнителен директор „Топлофикация - Бургас“ АД; 

 г-н Радослав Михайлов - представляващ "Топлофикация - Враца"ЕАД; 

 инж.  Александър Димитров - изпълнителен директор „Топлофикация - ВТ“ АД; 

 г-н Танер Генджев – ръководител отдел в  „Топлофикация Русе“ ЕАД; 

 г-н   Ясен Кацаров - изпълнителен директор на „Топлофикация - Перник“ АД; 

 г-н  Михаил Ковачев - изпълнителен директор на  „Топлофикация Разград“ АД; 

 г-жа Маргарита Милева - ръководител отдел ПАП в „Брикел“ ЕАД; 

 г-н  Георги Георгиев  - изпълнителен директор на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД; 

 г-н  Илия Стоянов - технически директор на „Белла България“ АД. 

 

 

 „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД, „Топлофикация - Сливен“ ЕАД, „Топлофикация - 

Габрово“ ЕАД, „Юлико Евротрейд“ ЕООД, „Солвей Соди“ АД, „Когрийн“ ООД, „Алт 

Ко“ АД, „Оранжерии Гимел II“ ЕООД, „Енергиен център Зебра“ ЕООД,  „Овердрайв“ 

АД, „Декотекс“ АД, „Димитър Маджаров-2“ ЕООД, ЧЗП „Румяна Величкова“, „МБАЛ-

Търговище“ АД, „Нова Пауър“ ЕООД, „Оранжерии Гимел“ AД – 200 дка, „Оранжерии 

Гимел“ AД – 500 дка, „Инертстрой-Калето“ АД, УМБАЛ „проф. д-р Стоян Киркович“АД, 

„Оранжерии Петров дол“ ООД, „Коген Загоре“ ЕООД, „ТЕЦ Бобов дол“ ЕАД и 
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„Топлофикация Петрич“ ЕАД не са заявили участие в откритото заседание. 

 

На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-Дк-1272 от 08.12.2021 г. 

относно изменение на пределните цени на топлинната енергия и на преференциалните 

цени и премии на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран 

начин от централи с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, при 

прилагане на метода на ценово регулиране „норма на възвръщаемост на капитала“ на 

дружествата от сектор „Топлоенергетика“, по Решение № Ц-26 от 01.07.2021 г. на 

Комисията за енергийно и водно регулиране. 

 

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

Маринова, Ивайло Александров, Георги Петров, Диана Николкова, Юлиана Ангелова, 

Надежда Иванова и Ваня Василева, е приет с решение на КЕВР на закрито заседание по т. 

2 от Протокол № 287/13.12.2021 г. и публикуван на интернет страницата на Комисията. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Участие в заседанието са заявили, за да спестя време аз само ще съобщя имената на 

дружествата, а когато давам думата ще съобщавам и конкретните лица, които ще 

представят становищата. „Топлофикация София“ ЕАД, „ЕВН България Топлофикация“ 

ЕАД, „Топлофикация - Плевен“ АД, „Топлофикация - Бургас“ АД, „Топлофикация - Враца“ 

ЕАД, „Топлофикация- ВТ“ АД, „Топлофикация Русе“ ЕАД, „Топлофикация - Перник“ АД, 

„Топлофикация Разград“ АД, „Брикел“ ЕАД, „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД, „Белла 

България“ АД, „Инертстрой-Калето“ АД - с представено становище и това всъщност е 

целият списък на участниците. По реда, по който изброих дружествата, започваме да 

даваме и думата от името на Комисията на участниците. Започваме с „Топлофикация 

София“ ЕАД. „Топлофикация София“ ЕАД е представила имената на седем свои 

представители, които може би не изцяло, но основна част от тях ще вземат участие в 

заседанието. Това са: инж. Александър Александров -  изпълнителен  директор на 

дружеството, г-н Ивайло Епитропов - зам. изпълнителен директор „Административно 

правна дейност“, г-жа Вирджиния Калчева - зам. изпълнителен директор „Клиентска 

удовлетвореност и медийно планиране“, г-н Йордан Йорданов - главен инженер, г-н 

Пламен Иванов - директор дирекция „Икономическа политика“, г-н Михаил Михайлов - 

ръководител отдел „Планиране и анализи“ и г-н Любомир Владов - експерт в отдел  

„Търговия с електрическа енергия, газ и въглеродни емисии“. Виждаме, че вече връзката с 

г-н Александров е осъществена и се обръщам към Вас, г-н Александров. Моля, представете 

становището на ръководеното от Вас дружество „Топлофикация София“ ЕАД по доклада, 

който беше своевременно представен. Заповядайте! 

 

Служител от КЕВР потърси представителите на „Топлофикация София“ ЕАД за 

видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Александър Александров - изпълнителен директор на „Топлофикация София“ 

ЕАД: 

Благодаря, г-н Иванов. Първо, добър ден на Вас и на всички комисари. Пожелавам 

Ви лека работа, защото виждам, че програмата Ви е много натоварена. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря! 

 

Александър Александров - изпълнителен директор на „Топлофикация София“ 

ЕАД: 

„Топлофикация София“ ЕАД ще изпълни решенията на Комисията, каквито бъдат 

взети. Използвам трибуната, за да обърна още веднъж внимание, че „Топлофикация 

София“ ЕАД има своя социален ангажимент и разбира социалния ангажимент, който 

трябва да изпълнява. Знаете, че на няколко пъти ние правихме опити да сезираме 
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правителството и да приемем мерки, които да бъдат компенсаторни, за да може в крайна 

сметка повишенията, които има на световните пазари на газ, на емисии и всичко 

останало да не рефлектират толкова директно и пряко върху потребителите на 

топлофикационна услуга. Надявам се със сформирането на новото правителство това да 

продължи и при следващо разглеждане на регулаторния период в края на м. юни да 

имаме някакво по-добро решение. За момента „Топлофикация София“ ЕАД не приема 

решението на Комисията, такова каквото е и в случай, че намерим някакви евентуални 

пропуски или възражение ще изразим писмено становището си в определения срок до 

седемнадесети. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Много Ви благодаря, г-н Александров, за стегнатото изказване. Разбираме, че Вие 

наистина в рамките на предвидения срок до 17.00 часа на 17-ти… Не! Становищата при 

Вас се представят по основния срок за представяне на становищата при обществено 

обсъждане. Той е до 29.12.2021 г. Убеден съм, че становището Ви ще бъде професионално 

издържано и ще го очакваме, за да може то да бъде коментирано и евентуално отразено в 

нашето финално решение, което ще вземем на 01.01.2022 г. Г-н Александров, от името на 

Комисията Ви желая успешен ден на Вас и на ръководеното от Вас дружество. 

 

Александър Александров - изпълнителен директор на „Топлофикация София“ 

ЕАД: 

Приятна работа и на Вас и успешен ден Ви желая. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви! Преминаваме към становището на „ЕВН България Топлофикация“ 

ЕАД. Това е г-жа Анна Димитрова, която е ръководител отдел „Енергийна политика, 

околна среда и иновации“ и ще представи становището на дружеството. Моля, връзка с г-

жа Димитрова. 

 

Служител от КЕВР потърси г-жа Анна Димитрова, ръководител отдел 

„Енергийна политика, околна среда и иновации“ в „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД, за 

видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Здравейте,  г-жо Димитрова! 

 

Анна Димитрова - ръководител отдел „Енергийна политика, околна среда и 

иновации“ в „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД: 

Здравейте, г-н Иванов! Радвам се да Ви видя Вас и всички колеги. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Заповядайте! Имате думата, за да изразите становището на „ЕВН България 

Топлофикация“ ЕАД по изготвения доклад от работната група на Комисията. 

Заповядайте! 

 

Анна Димитрова - ръководител отдел „Енергийна политика, околна среда и 

иновации“ в „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД: 

Благодаря! Уважаеми г-н Председател, уважаеми комисари, членове на работната 

група и колеги,   

От „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД се запознахме с доклада относно 

изменение на пределните цени на топлинна енергия и на преференциалните цени и 

премии на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин. 

Оценяваме високо усилията на работната група да намери решение на назряващата криза  

във връзка с финансова ликвидност на дружеството и на дружествата в сектора като цяло, 

като предвиди допълнителни приходи за компенсация на разликата между повишаващите 
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се цени на природен газ и въглеродни емисии за периода след 01.01.2022 г. За съжаление, 

разбира се, отбелязваме, че натрупаните към момента дефицити няма да бъдат 

компенсирани с предложените изменения. Притесняваме се, че така наблюдаваната 

трайна тенденция за ръст на цените и на газ, и на въглеродни емисии също би направила 

предложените изменения на цени недостатъчни още в рамките на следващите няколко 

месеца. Както може да си представите, създалата се ситуация със сигурност забавя темпа 

на нашите инвестиции и мрежата за пренос на топлинна енергия, което в случая на 

топлофикационните дружества е ключово. Анализът от страна на нашите експерти 

продължава. Радваме се да чуем, че срокът е по-дълъг от указания в писмото и ще 

представим нашето писмено становище в него. Благодарим Ви за вниманието и Ви 

пожелавам успешен ден! 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-жо Димитрова. Ние наистина ще очакваме Вашето становище до 

29-ти декември. Разбира се, отправям към Вас апел, както дано да ни слушат и останалите 

участници в днешното открито заседание: ако е възможно да се представят становищата 

по-рано. Това би било много добре за Комисията, защото ние трябва да се произнесем със 

финално решение на 01 януари, а все пак работната група е нужно да има време, в което 

да се запознае със становищата и да ги отрази дори и в обяснителната записка, която ще 

съпътства нашето финално решение. Благодаря Ви и Ви желая успешен ден!  

 

Анна Димитрова - ръководител отдел „Енергийна политика, околна среда и 

иновации“ в „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД: 

Благодаря Ви и аз! 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Колеги, преминаваме към становището на „Топлофикация - Плевен“ АД, което ще 

бъде изразено от инж. Йордан Василев - изпълнителен  директор на дружеството и инж. 

Ердинай Муратов. Моля, връзка с г-н Василев. 

 

Служител от КЕВР потърси представителите на „Топлофикация - Плевен“ АД за 

видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Здравейте, г-н Василев. 

 

Йордан Василев - изпълнителен  директор на „Топлофикация - Плевен“ АД: 

Здравейте, г-н Председател!  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

И г-н Муратов, и на Вас! Радвам се да Ви видя и двамата. Моля Ви, представете 

становището на ръководената от Вас „Топлофикация - Плевен“ по отношение на доклада, 

който Ви беше предоставен и който беше изработен от работна група на Комисията. 

Заповядайте! 

 

Йордан Василев - изпълнителен  директор на „Топлофикация - Плевен“ АД: 

Благодаря Ви! Уважаеми г-н Председател, уважаема Комисия, уважаема работна 

група,  

„Топлофикация - Плевен“ АД се запознахме с доклада и можем да отбележим две 

неща. Първото е по отношение на емисиите. Прави впечатление, че е определена средно 

аритметична цена на емисиите. Всички знаем, че топлофикационните дружества емитират 

най-много емисии през четвърто и през първо тримесечие. Във връзка с това би било 

добре емисиите да бъдат смятани средно претеглена цена. Отново искам да изразя и 

малко съмнение относно постигането на тази средна цена на емисиите, тъй като на 13 

декември котировките бяха на 82 евро, снощи също на 80 евро, тази сутрин също, а знаем, 
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че идва периодът, в който дружествата набавят така необходимите им квоти за 2021 г., 

при което очакваме, че вероятно пазарът ще отиде нагоре и може би ще стане същото 

положение, което се е случило вече. Това е едното. Другото е по отношение на цената на 

газа. Там също забелязваме, че е определена средна цена на газа по тримесечия, а би 

трябвало също да бъде средно претеглена. Ние направихме една бърза сметка и по така 

определената цена от 84,42 при нас излиза 90,81 лв. - цена, като е направена средно 

претеглена. Така че, ако може тези два въпроса да бъдат разгледани и да бъдат отразени 

по-късно в решението на Комисията. Ще дадем и официално становище, както казахте - в 

срок. Благодаря Ви! Това е, което имам да кажа. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Василев.  Не съм изненадан, че насочихте вниманието си към 

двата фактора, които определят цената на топлоенергията, която произвежда 

„Топлофикация - Плевен“ АД, както останалите топлофикации и най-вече цената на 

природния газ. Моля Ви, Вие да представите становището колкото се може по-рано, иначе 

крайният срок е 29 декември. Успешен ден от името на Комисията. 

 

Йордан Василев - изпълнителен  директор на „Топлофикация - Плевен“ АД: 

Успешен ден и на Вас! 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Както за Вас, така и за г-н Муратов. Колеги, продължаваме със становището на г-н 

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

 

Служител от КЕВР потърси Христин Илиев - изпълнителен директор на 

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

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Г-н Илиев не е на линия? Добре. Колеги, надявам се поне г-н Илиев да ни слуша. 

Той знае, че в рамките на две седмици до 29 декември може да представи писменото 

становище, след като не може да го изрази устно, поради липса на връзка с него. 

Продължаваме с г-н Радослав Михайлов, който е изпълнителен директор на 

„Топлофикация – Враца“ ЕАД. Моля, връзка с г- Михайлов. 

 

Служител от КЕВР потърси Радослав Михайлов - изпълнителен директор на   

„Топлофикация – Враца“ ЕАД, за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Здравейте, г-н Михайлов. 

 

Радослав Михайлов - изпълнителен директор на „Топлофикация – Враца“ 

ЕАД: 

Уважаеми г-н Председател, уважаеми членове на Комисията, в „Топлофикация – 

Враца“ ЕАД се запознахме подробно с доклада на дирекция „Електроенергетика и 

топлоенергетика“ и дирекция „Правна“. В тази връзка искам отново, както се изказаха и 

предишните колеги, да обърна внимание, че определените в доклада средни цени на 

въглеродните емисии и на природния газ за ценовия период не могат директно да се 

пренесат по отношение на режима на работа на „Топлофикация – Враца“ ЕАД. Както 

знаете, дружеството ни има неравномерно потребление на природен газ и свързаното с 

това - емисии на парникови газове. Нашето най-голямо потребление е в периода октомври 

2021 г. – април 2022 г. Това е свързано с… 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Отоплителен сезон. 

 



 

 

7 

Радослав Михайлов - изпълнителен директор на "Топлофикация - Враца" 

ЕАД: 

…Отоплителен сезон. И се надявам, ние сме подготвили подробно становище, 

което ще го внесем в указаните от Вас срокове. В тази връзка се надявам Комисията да 

обърне внимание на нашите аргументи при определяне на цените от 01.01.2022 г. Това 

имам да кажа. Ще внесем нашето становище в срок и Ви благодаря за отделеното време. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Михайлов! Аз Ви благодаря за това, че взимате участие в 

откритото заседание и изразихте становище, което ще го получим и в писмен вид в 

предвидения срок. Успешен ден Ви пожелавам от името на Комисията. Колеги, ние 

преминаваме към изказването на инж. Александър Димитров - изпълнителен директор 

„Топлофикация - ВТ“ АД. Моля, връзка. 

 

Служител от КЕВР потърси инж. Александър Димитров - изпълнителен 

директор „Топлофикация - ВТ“ АД, за видео разговор чрез програмата за съобщения 

Skype.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Здравейте, г-н Димитров! 

 

Александър Димитров - изпълнителен директор „Топлофикация - ВТ“ АД: 

Здравейте, г-н Иванов, приятно ми е! 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

И на нас! Очакваме да ни представите становището на ръководената от Вас 

„Топлофикация - ВТ“ АД. Заповядайте! 

 

Александър Димитров - изпълнителен директор „Топлофикация - ВТ“ АД: 

Благодаря! Уважаеми г-н Председател, уважаеми членове на работната група, 

„Топлофикация - ВТ“ АД се запозна с доклада, изготвен от Комисията. Имаме някои 

забележки по него, които ще бъдат описани и ще бъдат изпратени. Ще се опитам да бъда 

бърз, без да влизам в детайли. С една дума: първо, мога да кажа, че подкрепям колегите, 

които казаха към момента за средно претеглената цена на емисиите и на цената на 

природния газ. Второто, което искам да отбележа, че в доклада забелязахме, че не е 

описано, все пак „Топлофикация - ВТ“ АД на 03 септември входира заявление за промяна 

на цените в периода на регулиране, което така ни направи впечатление, че липсва като 

информация. Другото, което е: притесняват ни тези прогнозни цени, които са сложени 

основно на… газ, защото дори и към момента вече има, аз знам, че това е проект. Има 

проект, входиран от „Булгаргаз“ с цена от 117, 12 лв. за м. януари, която е по-висока от 

предвидената средна за първото тримесечие. Надявам се, че Комисията ще вземе предвид 

всички аргументи в становището, което ще бъде описано от нас и да бъде взето под 

внимание това.  „Топлофикация - ВТ“ АД се опитва да бъде ангажирана социално към 

своите клиенти - имаме промоции, отстъпки. Трудно ни е обаче да подготвим следващата 

ремонтна програма за следващия сезон, което е много важно: лятото да бъдат изпълнени 

всички ремонти, за да сме подготвени. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви! Заедно с това, г-н Димитров, само ще отбележа по повод на Вашето 

изказване, че сте подали към нас заявление за промяна на цената през месец септември, 

което е точно така, че отбелязвам: Комисията, съгласно Закона за енергетиката, няма 

право да променя цените в период шест месеца след предно произнасяне, т.е.  ние можем 

да се произнесем сега на 01 януари. Това законодателят го е решил, с оглед създаване на 

известна устойчивост на ценовите решения и това, което можем да го направим го правим 

сега. Ние ще се запознаем с Вашето становище. Моля Ви да го представите колкото може 
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по-рано, а не да изчакате 14-дневния срок. 

 

Александър Димитров - изпълнителен директор „Топлофикация - ВТ“ АД: 

Ще го представим възможно по-рано, за да имате време да го прегледате. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря! Успешен ден Ви желая от името на Комисията! Колеги, преминаваме 

към изказването на г-н Танер Генджев – ръководител на отдел в „Топлофикация Русе“ 

ЕАД 

 

Служител от КЕВР потърси Танер Генджев – ръководител отдел в  

„Топлофикация Русе“ ЕАД, за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Здравейте, г-н Генджев! 

 

Танер Генджев – ръководител отдел в  „Топлофикация Русе“ ЕАД: 

Здравейте, г-н Иванов, уважаеми членове на Комисията, уважаеми членове на 

работна група! 

В „Топлофикация Русе“ ЕАД разгледахме доклада и проекторешението за 

изменение на цени - пределни на топлинната енергия и на преференциалните цена на 

електрическата енергия, произведена от високоефективно производство. Имаме, разбира 

се, както и останалите колеги някои забележки  по така предложените цени, но ще ги 

обосновем в наше писмено мотивирано становище, което ще внесем в указания от 

Комисията срок. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Генджев! Наистина ще очакваме становището в предвидения по 

правилата срок, който е до 29 декември, но Ви моля да го представите по-рано, с оглед 

Комисията да го разгледа, тъй като на 01 януари трябва да излезем с финално решение. 

 

Танер Генджев – ръководител отдел в  „Топлофикация Русе“ ЕАД: 

И аз Ви благодаря за отделеното време. Пожелавам успешна работа на всички. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви и ние Ви пожелаваме успех на Вас и на „Топлофикация Русе“ ЕАД, 

дружеството, което представлявате в момента. Колеги, преминаваме към следващия 

участник. Това е г-н Ясен Кацаров, който е изпълнителен директор на „Топлофикация - 

Перник“ АД. 

 

Служител от КЕВР потърси Ясен Кацаров - изпълнителен директор на 

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

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Здравейте, г-н Кацаров! 

 

Ясен Кацаров - изпълнителен директор на „Топлофикация - Перник“ АД: 

Здравейте, доц. Иванов! 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

От името на Комисията се обръщам към Вас с искането да представите в рамките 

на това заседание становището на ръководената от Вас топлофикация, това е 

„Топлофикация - Перник“ АД, относно доклада, който изготви работна група на 

Комисията. Заповядайте! 
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Ясен Кацаров - изпълнителен директор на „Топлофикация - Перник“ АД: 

Благодаря Ви! Без да повтарям част от аргументите на колегите от останалите 

топлофикационни дружества, ще се постарая да съм максимално кратък. Още днес ще 

бъде внесено нашето становище. Моля да се вземе предвид, че ние имаме допълнение 

към искането. Нашето допълнение е от 09.12.2021 г. и вероятно затова не е имало 

достатъчно време да се разгледа и го няма в решението. Наблягаме най-вече на 

повишението, както казаха и колегите, на цените на парниковите квоти, на природния газ 

и най-вече на нашите първични горива: кафяви въглища и брикети от лигнитни въглища. 

Както казах и преди малко още днес ще бъде внесено становището. Моля да бъдат взети 

предвид най-вече допълнението към искането за промяна на цените. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Кацаров! 

 

Ясен Кацаров - изпълнителен директор на „Топлофикация - Перник“ АД: 

И аз Ви благодаря! 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Както становището, така и допълнението, което Вие казахте, че сте ни изпратили 

вече, ще бъдат разгледани и анализирани от работната група, съответно отразени в 

обяснителната записка към финалното решение, което ще вземем на 01 януари. Успешен 

ден Ви пожелавам! 

 

Ясен Кацаров - изпълнителен директор на „Топлофикация - Перник“ АД: 

Благодаря и на Вас! Успех! 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря! Колеги, преминаваме към изказването на г-н Михаил Ковачев - 

изпълнителен директор на  „Топлофикация Разград“ АД 

 

Служител от КЕВР потърси 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, уважаеми г-н Председател, уважаема Комисия, уважаеми членове на 

работната група, 

В „Топлофикация Разград“ АД подробно се запознахме с предоставения доклад на 

работната група. Ние се присъединяваме към всички проблеми, които повдигнаха 

колегите преди мен. Те са общовалидни за всички топлофикации и мисля, че трябва да 

бъдат взети под внимание. За да бъда максимално кратък: ние работим по наше писмено 

становище, което ще внесем, разбира се, няма да изчакваме крайния срок 29-ти, който Вие 

обявихте. Предполагам в рамките на тази седмица и началото на следващата седмица ние 

ще го внесем в Комисията. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

За което предварително Ви благодаря, г-н Ковачев. Ще очакваме Вашето 

становище и да Ви пожелая на Вас успешен ден от името на Комисията за енергийно и 

водно регулиране. 

 

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

Благодаря Ви и на Вас! 
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Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря! Преминаваме към изказването на г-жа Маргарита Милева, която е 

ръководител отдел в „Брикел“ ЕАД. 

 

Служител от КЕВР потърси Маргарита Милева, ръководител отдел ПАП в 

„Брикел“ ЕАД, за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Маргарита Милева - ръководител отдел ПАП в „Брикел“ ЕАД: 

Здравейте, г-н Иванов. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Здравейте, г-жо Милева. Не Ви виждаме, но Ви чуваме доста добре и очаквам да 

представите становището на „Брикел“ ЕАД по повод на нашия доклад. Слушаме Ви! 

 

Маргарита Милева - ръководител отдел ПАП в „Брикел“ ЕАД: 

Здравейте на цялата Комисия и на работната група! Аз ще бъда кратка. Искам 

само, както колегите отбелязаха, ние също сме входирали две допълнителни 

обстоятелства. Във връзка с динамичната обстановка се оказа, че след входиране на 

нашето заявление на 02 декември, на 09 декември сме подали нови обстоятелства във 

връзка с драстично увеличаване на основните горива от страна на нашите доставчици и 

затова апелирам да вземете под внимание тези нови обстоятелства, които към момента 

не са отразени в доклада. Втората забележка, която искам да направя е, че дори към 

момента цената на СО2  е 82 евро, а аз (за разлика от колегите) не смятам, че е логично да 

се смята средна цена на квоти за целия регулаторен период, при положение, че за 

първата половина от него за нас ценовият модел е формиран с цена 51 евро и ние сме 

получавали добавки и пазарна цена на базата на тази формирана цена. В същото време за 

следващата половина от регулаторния период, както казах, цената вече е много по-

висока от определените 70 евро. Тя вече е 82 и очакваме да расте и по принцип не ми се 

струва никак логично да вземаме цена за вторите шест месеца, която е средно 

аритметична от цялата година. Моля, Комисията да преразгледа този принцип на 

изчисляване. А ние ще внесем също нашите становища в най-кратък срок. Благодаря Ви 

много! 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-жо Милева! Разбира се, ние също следим промените в цената на 

квотите. 82 евро беше преди няколко дни, а във вчерашния ден цената все пак спадна на 

80. 

 

Маргарита Милева - ръководител отдел ПАП в „Брикел“ ЕАД: 

Към момента, преди малко я видях, беше 82 отново. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Значи отново се е вдигнала. Благодаря Ви, за участието. Ще очакваме Вашето 

становище.  

 

Маргарита Милева - ръководител отдел ПАП в „Брикел“ ЕАД: 

И аз благодаря! 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Вие изразихте двете си притеснения. Те ще бъдат отразени надявам се в 

становищата. Не чакайте последния момент, за да може Комисията внимателно да се 

запознае не само с Вашето… 

 

Маргарита Милева - ръководител отдел ПАП в „Брикел“ ЕАД: 

Да, ще го внесем в кратък срок. 
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Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Да. Прекалено много становища ще бъдат представени, затова колкото се може  по-

рано, толкова по-добре. Колеги, преминаваме към изказването на г-н Георги Георгиев, 

който е  изпълнителен директор на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД. Връзка с г-н Георгиев! 

  

Служител от КЕВР потърси Георги Георгиев - изпълнителен директор на „ТЕЦ 

Горна Оряховица“ ЕАД, за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Георги Георгиев - изпълнителен директор на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД: 

Здравейте! 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Здравейте, г-н Георгиев! 

 

Георги Георгиев - изпълнителен директор на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД: 

Здравейте, г-н Иванов! 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Чуваме се и се виждаме. Очаквам Вашето становище, което фактически е 

становището на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД по отношение на изготвения от работната 

група на Комисията доклад. Слушаме Ви! 

 

Георги Георгиев - изпълнителен директор на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД: 

Уважаеми г-н Председател, уважаема Комисия, уважаема работна група, 

Ръководството на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД се запозна с предложения доклад. 

Ще представим нашето писмено становище в определения от Вас срок. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви много! Ще чакаме Вашето становище, г-н Георгиев. От името на 

Комисията и от мое име, разбира се, успешен ден на Вас, както и на „ТЕЦ Горна 

Оряховица“ ЕАД. 

 

Георги Георгиев - изпълнителен директор на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД: 

Благодаря, успешен ден и на Вас! 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Мерси! Колеги, преминаваме към последния записал се участник, а това е г-н Илия 

Стоянов, който е технически директор на „Белла България“ АД. Моля, връзка с г-н 

Стоянов. 

 

Служител от КЕВР потърси Илия Стоянов - технически директор на „Белла 

България“ АД, за видео разговор чрез програмата за съобщения Skype.  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Здравейте, г-н Стоянов! 

 

Илия Стоянов - технически директор на „Белла България“ АД: 

Здравейте, г-н Председател. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Очакваме да ни съобщите становището на „Белла България“ АД по изготвения от 

Комисията доклад. Заповядайте! 
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Илия Стоянов - технически директор на „Белла България“ АД: 

Моето становище е по-точно въпрос. Защо на такъв дълъг срок се определят 

преференциалните цени? Защо както преди не се определят при всяка една по-голяма 

промяна на цената на газа? Възможно ли е да се правят примерно на два-три месеца, на 

по-кратък период от време, да се съобразяват с цената на газа и преференциалната цена?  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Стоянов! Това ли беше, което искахте да… 

 

Илия Стоянов - технически директор на „Белла България“ АД: 

Съжалявам, че съм на площадката. Не можах да изчакам на компютъра. Извинявам 

се много, г-н Предеседател. Приятна работа. Ще Ви изпратя…, защото цената, която сте 

определили в момента – юли месец е при 46 лв., а сега в момента е над 100 лв. газта. Има 

над двойно увеличение на цената на газа, а няма двойно увеличение на преференциалната 

цена. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Стоянов! 

 

Илия Стоянов - технически директор на „Белла България“ АД: 

Приятна работа Ви пожелавам. Всичко най-хубаво. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Само да Ви кажа една дума. Първо, колкото може по-скоро да представите Вашето 

писмено становище, за да бъде анализирано от работната група на Комисията и 

представено във финалния ни доклад. На второ място, да Ви отбележа, че произнасянето 

на Комисията, както Вие казахте през два-три месеца, при сериозни изменения на цената 

на природния газ, не може да се извърши, защото имаме законово ограничение, което ни 

дава възможност за ново произнасяне, само при значително изменение на цената и то на 

електроенергията с над 15%. Такова има вече, но само шест месеца след предишно 

произнасяне, което значи, че след нашето произнасяне на 01 юли първата възможност е 

това, което правим в момента - да се произнесем с ново ценово решение от 01.01.2022 г.  

 

Илия Стоянов - технически директор на „Белла България“ АД: 

Разбирам Ви много добре, но това не е удачно в случая, защото оставаме на загуба. 

Много голяма загуба. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Такъв е законът, г-н Стоянов! Ние не можем да го нарушим. 

 

Илия Стоянов - технически директор на „Белла България“ АД: 

Благодаря! Да! 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

И аз Ви благодаря! Успешен ден! 

 

Илия Стоянов - технически директор на „Белла България“ АД: 

Благодаря!  

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Колеги, освен записаните участници, от „Инертстрой-Калето“ АД ни е изпратено 

писмено становище. То е вече в нашата система Архимед, затова само ще прочета 

входящия номер. Той е: № Е-14-76-4 от 14.12.2021 г. С него работната група се запознава, 

както и всеки един от комисарите. Няма смисъл да се прочете, след като вече го има на 

разположение. С това завършихме с изказващите се…  
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Говори се без микрофон. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Коя топлофикация? Бургас? Добре, те не са се записали, но… Да, да! Моля Ви! 

Така, колеги, макар и със закъснение се оказва, че вече имаме връзка с г-н Христин Илиев 

- изпълнителен директор на „Топлофикация - Бургас“ АД. Г-н Илиев? 

 

Служител от КЕВР потърси отново Христин Илиев - изпълнителен директор на 

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

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Няма го на линия? Съжаляваме! Има възможност писмено да представи становище. 

Колеги, първо, обръщам се към работната група. Желаете ли да коментирате това, което 

беше казано по време на откритото заседание, поне по някои неща, които Вие считате, че 

са важни  и могат да бъдат коментирани в момента, освен във финалния доклад за 01 

януари? Слушаме Ви! Г-н Ивайло Александров - началник на отдел в дирекция 

„Електроенергетика и топлоенергетика“. Заповядайте, г-н Александров! 

 

И. Александров – началник на отдел „Цени и лицензии: електропроизводство, 

ВКП на електрическа и топлинна енергия“: 

Уважаеми г-н Председател, уважаеми членове на Комисията, уважаеми колеги от 

топлофикационните дружества, 

Основната критика към работната група разбирам, че беше по отношение на 

средната цена на природния газ, която участва в изчисленията. Искам да успокоя всички 

колеги от топлофикациите, като кажа, че тя е служила само за анализ, понеже 

процедурата, ние се самосезираме по отношение на повишаващата се цена на газа и така 

при средна цена на природния газ 45,76 през юли в момента средната… 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

45,76 лв. 

 

И. Александров – началник на отдел „Цени и лицензии: електропроизводство, 

ВКП на електрическа и топлинна енергия“: 

…45,76 лв./MWh, а в момента средната цена е 84,42, но тя влиза в разходната част 

на топлофикационните дружества, като средно претеглена. Като искам да зачета средно 

претеглените цени, които участват в така обявените цени от нас, конкретно по дружества. 

При 84,42 средна, при София тя е 96,09.  При ЕВН: 90,98. При Плевен: 90,81, точно така. 

При Бургас: 91 лв. 93 лв. при Враца При Варна - също 93, при Търново 95 лв., при Разград 

99 лв., при Юлико 100,09 лв… 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

С една дума, цените, които те ще си калкулират… 

 

И. Александров – началник на отдел „Цени и лицензии: електропроизводство, 

ВКП на електрическа и топлинна енергия“: 

…Са средно претеглени. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Така, да! 

 

И. Александров – началник на отдел „Цени и лицензии: електропроизводство, 

ВКП на електрическа и топлинна енергия“: 

Те са средно претеглени, така че грешка няма тук. По отношение на цената на 

емисиите. Бих поспорил с колегите от топлофикациите, защото те самите не купуват 
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емисии ежедневно на база изразходените количества горива ежедневно, за да бъде цената 

на емисиите средно претеглена. Тя е такава, каквато към момента на изготвянето на 

доклада сме изчислили на база реални данни, на база прогнози. Също искам да кажа, че тя 

е годишна. Значи съпоставянето им към моментната стойност също е некоректно и също 

искам да кажа, че в протокола, в който е отразено внасянето на самите доклади, г-н 

Младеновски много подробно  разказа, че всички тези предвиждания, наши прогнози са 

към 01 декември и към настоящия момент, поне по отношение на цената на емисиите има 

значително повишение. Благодаря! 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Александров. Заповядайте, г-н Младеновски – директор на 

дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“. Имате думата, г-н Младеновски! 

 

П. Младеновски – директор на дирекция „Електроенергетика и 

топлоенергетика“: 

Едно кратко допълнение, г-н Председател, по отношение на казаното от „Брикел“. 

Съгласно разпоредбите на Наредба № 1 за определяне на цените на електрическата 

енергия, Комисията определя прогноза за регулаторния период за квотите и емисии, 

съответно може да изменя при промяна на цените, но отново прогноза за целия 

регулаторен период. Няма как да се определи единствено цена за оставащите шест месеца. 

В същото време след приключване на регулаторния период Наредбата ясно дефинира, че 

след анализ на постигнатите резултати тогава дружеството се компенсира или съответно 

му се взима надвзет приход, ако съответно цената е била по-висока, средната цена за 

целия регулаторен период по-висока или съответно по-ниска, в зависимост от 

постигнатите цени на Европейската електроенергийна борса, като същият подход се 

прилага и за цената на природния газ. 

 

Доц. д-р И. Н. Иванов: 

Благодаря Ви, г-н Младеновски. Всъщност Вашето изказване, както и изказването 

на г-н Александров показва, че Комисията в своето решение по никакъв начин няма да 

наруши правата на дружествата и те ще получат сумите, които са реално похарчени, макар 

и след компенсация, която трябва да се извърши след едногодишния ценови период. Това 

е просто за уверение на дружествата, че се работи по един обективен начин от страна на 

Комисията. Колеги, има ли изказвания от Вас? Няма. В такъв случай, преди да закрия това 

второ публично заседание, което беше открито заседание по доклада за изменение на 

пределните цени на топлинната енергия и на преференциалните цени и премии на 

електрическата енергия, произведена по високоефективен начин, искам да отбележа 

отново: първо, че срокът за предоставяне на становища изтича на 29.12.2021 г. в 17:00 

часа, като енергичният апел, не само мой, но и на Комисията е да бъдат предоставени 

становищата колкото се може по-рано. Второ, насрочвам закрито заседание, на което 

Комисията ще се произнесе с решение на 01.01.2022 г. от 14:00 ч. С тези две допълнения 

закривам и това второ за деня заседание. 

 

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 01.01.2022 г. от 14:00 ч. за приемане на проект на 

решение относно изменение на пределните цени на топлинната енергия и на 

преференциалните цени и премии на електрическата енергия, произведена по 

високоефективен комбиниран начин от централи с комбинирано производство на 

електрическа и топлинна енергия, при прилагане на метода на ценово регулиране „норма 

на възвръщаемост на капитала“ на дружествата от сектор „Топлоенергетика“, по Решение 

№ Ц-26 от 01.07.2021 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране. 
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Приложение: 

1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-14-01-48/13.12.2021 г. до 

заинтересованите лица. 
 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

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

 Г. Добрев 

 

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

 Р. Осман 

 

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

 В. Владимиров 

 

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

 Г. Златев 

                                                                                 ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
  

          Ю. МИТЕВ 
 

(Съгласно Заповед № 1387 от 13.12.2021 г.) 
 

 

Протоколирал: 

 И. Зашева - главен експерт 


