МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА
И ТУРИЗМА
СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ
ОТ ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
ПО ЕНЕРГЕТИКА,
състояло се 05.04.2013 г., 15.00 ч. на ул. „Славянска” № 8
Начало в 15.00 часа
ВОДЕЩ Г-ЖА БЕТИНА ЖОТЕВА:
Уважаеми телевизионни зрители,
Уважаеми радиослушатели,
Позволете ми да открия Обществения съвет по енергетика на
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
Първо искам да благодаря на всички, които се отзоваха на
нашата молба да обсъдим огромния проблем, който стои пред всички
нас.
Второ искам да благодаря специално на Канал 3 и Радио Бинар,
които ще излъчат пряко първото заседание на Съвета.
Днешният дневен ред е следният:
Първо ще Ви представим тук, на този екран преглед на
енергийната система и енергообразуване. Презентация ще направи
доц. Георгиев, преподавател в Стопански факултет на Софийския
университет.
След това ще направим обсъждане на прегледа на
презентацията, при което всеки ще има възможност да вземе участие.
В следващата точка на дневния ред ще направим преглед на
изпълнението на 7-те мерки, предложени от Министър Василев в
началото на миналата седмица.
Последната точка на дневния ред е представяне на обсъждане на
Общите условия на договорите между ЕРП-тата и производителите.
Времето, което ще прекараме тук, няма да е толкова кратко,
затова моля да се придържате към изказвания от 5 минути. Разбира се
присъстващите от различните институции, които имат повече от един
представител, по тяхно право да се разполагат на масата, както
преценят.
Давам думата на Министър Василев да открие Съвета.
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МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
Здравейте, колеги, с почти всички от Вас сме се срещали на
различни срещи. Радвам се, че успяхме да се съберем на едно и също
място, за да можем всички проблеми, които чухме от предишните
срещи да бъдат ясно дискутирани и да може всички интереси и гледни
точки да могат да бъдат ясно чути от всички участници във веригата
на електроразпределението и електропроизводството.
Както всички знаем тук, около таза маса, имаме сериозни
проблеми в енергетиката. Причината не само Вие да сте тук,
причината и аз да съм тук е ясна, че имаме много сериозни проблеми в
ценообразуването на електрическата енергия, сметките на ток –
проблеми, които са се трупали с години, които няма как да бъдат
решени за половин час или за един Съвет.
Затова, това, което бих искал да започнем да правим на този
Съвет е първо да идентифицираме къде са големите структурни
проблеми в енергетиката и след това заедно да започнем да мислим
как тези проблеми да могат да бъдат решени, да може всички тук
около тази маса да бъдат еднакво недоволни от мерките, които ние ще
вземем.
Както казах и в отделните разговори с Вас, ние, като
Министерство, и ДКЕВР като институция, ако си свършим добре
работата, всички около тази маса ще бъдат недоволни. Въпросът е
процесът да е честен и всеки да е недоволен и да знае, че е недоволен
не защото е бил излъган, а е недоволен, защото се е наложило да
направи някакви жертви в процеса, за да може да започнем да
оправяме енергийната система.
С това аз бих искал да приключа и да дам думата на
Зам.министъра Божан Стоянов, който ресорно отговаря за
енергетиката.
Струва ми се, че тук не присъстват представители на Профсъюза
на миньорите (отговарят, че тук са представителите на КНСБ и КТ
„Подкрепа”).
ЗАМ.МИНИСТЪР БОЖАН СТОЯНОВ:
Благодаря, господин Министър. Ако ми позволите и аз да се
включа само за една минутка. Аз съм Божан Стоянов, ресорният
отговорен по енергетика. Също се радвам, че всички сте тук. Струва
ми се, че има една сериозна липса на тук присъстващите. Много моля
да ме опровергаете. Има ли тук представители на Профсъюзите на
миньорите? (отговарят, че има)
От кои профсъюзи? (отговарят, че тук са представителите на
КНСБ и КТ „Подкрепа”).
Много се радвам. Благодаря.
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Г-Н ВАЛЕНТИН ТЕРЗИЙСКИ, зам.председател на браншовата
камара на енергетиците в България (не говори на микрофон)
Имам процедурен въпрос, свързан с правилата за ползване на
.................. и начина на уведомяване за номинации на представители на
енергийните оператори.
Г-ЖА БЕТИНА ЖОТЕВА:
Правилата бяха публикувани преди две седмици на сайта на
Министерството и беше дадена една седмица за приложения и имаше
участници по дневния ред. Така че една публична дискусия с повече от 20
души смятаме, че няма да е толкова продуктивна. Затова се спряхме на
един представител. Ако не сте съгласни с това, бихме обсъдили за
следващия път евентуално разширяване на състава, но това би било
прецедент и според мен ще доведе до тежки последици относно
ефективността на дискусията.
Г-Н ВАЛЕНТИН ТЕРЗИЙСКИ, зам.председател на браншовата
камара на енергетиците в България:
По отношение на номинациите, Камарата на енергетиците е канена
за спешно обсъждане на проблемите. Такова писмо беше входирано още
по времето на т.нар. „правителство в оставка” на принципала, който е към
Кабинета на Президента и към момента няма обратен отговор към
Министерствата в лицето и на служебното правителство, в лицето и на
администрацията на Президента. Това е първият случай, когато
браншовата камара не е поканена за обсъждане на проблемите на
енергетиката. Ние направихме нашата идентификация като субект на
енергетиката още миналия понеделник.
Г-ЖА БЕТИНА ЖОТЕВА:
Разбрах Ви. Аз Ви каня да останете на цялата дискусия и ако
смятате, че отговаряме на достатъчно високото ниво на Вашата
организация, бихме могли да преценим до каква степен можем да
разширим състава за следващия път. Благодаря Ви.
ЗАМ.МИНИСТЪР БОЖАН СТОЯНОВ:
И последно, преди да пристъпим към посочения дневен ред. Ако Вие
смятате, че някой тук не е достатъчно поканен да присъства от българското
общество и че трябва някой друг да присъства, за да бъде този Обществен
съвет достатъчно представителен за всички заинтересовани за решаване на
тия критични проблеми, сега е моментът да го направим.
Г-Н НИКОЛА НИКОЛОВ, Волтаична асоциация:
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Ние входирахме същото писмо и искахме във ВЕИ сектора да са три,
но договор да се сключи с всеки един от тях и пожелахме, ако може да
обсъдите, ако сте съгласни, да присъстват на Вашите дискусии не един
представител, а трима представители на ВЕИ-центровете.
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
Много Ви благодаря. Както говорихме с повечето от Вас
предварително, имаше най-различни предложения, идеята е тук да имаме
17 човека на масата, за да може да стане дискусията. Иначе имаме над 60
молби за участие в Съвета, просто определихме по един на сектора, и вече
секторът ще излъчи представител. Затова сме позволили да има и други
хора в залата, ако има специфика, да може другият представител от
сектора също да се включи.
Инж. ОГНЯН ВИНАРОВ, от гражданската квота:
Уважаеми господин Министър, имаше предложение, което мисля, че
трябва да се възприеме, представители на „Природен газ”, на „Овъргаз” и
на „Булгаргаз”.
МИНИСТЪ Р АСЕН ВАСИЛЕВ:
Ако стане нужда да говорим за газ-та, за въглищата, ще повикаме
експерти, а на този Съвет да прегледаме „най-горещата” част от
енергийната система, а именно електрическата.
Г-ЖА БЕТИНА ЖОТЕВА:
Моля Ви, независимо че веднъж сте се представили, да го правите
още веднъж на микрофона, защото имаме стенограф, след това
стенограмата от заседанието ще бъде представена на всички, но няма да е
възможно да включим всички изказвания, ако не сте се представили.
Благодаря.
Г-Н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ, гражданската квота:
Здравейте и от мен, Георги Стефанов съм, тук съм от името на
гражданската квота, но официално ние сме представители на
неправителствения сектор, аз лично работя във Фонд „Защита на дивата
природа”, но поради това, че сте заявили всичките теми, ще трябва да
вдигнете броя на участниците. Благодаря.
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
Няма проблем, затова участниците са зададени като „участник от
ВЕИ”, а не като конкретни лица или като участник от Фотоволтаична
асоциация, както и гражданската квота е зададена като „гражданска квота”.
Идеята е от всяка група най-подходящият човек да може да участва, а ако
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има нужда от експерти, могат да присъстват в залата, както виждате, ние
сме допуснали всички, които са поискали участие.
Г-Н АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ, от гражданската квота:
Бих искал да Ви попитам, съгласно чл. 7 от Закона за енергетиката
Вие в качеството си на лице, провеждащо държавната политика в областта
на енергетиката, имате право да си сътрудничите с браншовите
организации. А този консултативен съвет знаете ли дали е
институционализиран в нормативната уредба на държавата?
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
Мислили сме по въпроса, все още чакаме юридическото решение на
този въпрос, но моето намерение е, като тръгнат продуктивните дискусии,
те да не спират.
Г-Н КОНСТАНТИН ДЕЛИСИВКОВ, Българска федерация на
индустриалните енергийни консуматори:
Аз имам един коментар по процедурата. В началото на заседанието
Вие, госпожа Жотева, казахте, че това е Обществен съвет по енергетика
към Министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Моето предложение е, ако може да поправим правилата, да си
добавим „Обществен съвет по енергетика”, тъй като всички в тази зала
представляват определена група и интерес.
Хубаво е дневният ред да се консултира с участниците в Съвета
предварително, за да можем да подготвим позицията на съответната
организация.
И последен коментар: тъй като правилата предвиждат шест
участника от гражданската квота, а индустрията смята, че бизнесът също
трябва да бъде представен с още няколко участника, защото това е
консултативен съвет по въпросите на енергетиката и нещата, които се
случват в сектора на енергетиката оказват влияние върху бизнес-средата.
Трябва да се помисли дали да не се внесе в Консултативния съвет няколко
браншови камари, които представляват интересите на енерго-интензивните
производства и евентуално представител на национално представени
организации.
Г-ЖА БЕТИНА ЖОТЕВА:
Аз мисля, че обявих, че това е Обществен съвет по енергетика.
Г-Н КОНСТАНТИН ДЕЛИСИВКОВ:
Да, но моята идея беше, че имаме правила, които са за работата на
Обществен съвет към ДКЕВР, след това, от днешна дата, което е на сайта –
те са за работа на Обществен съвет към Министъра на икономиката,
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енергетиката и туризма и моето предложение беше да включим
„енергетика” преди другите.
Г-ЖА БЕТИНА ЖОТЕВА:
Ще го включим, разбира се. Дневният ред ще го имате поне три дни
преди петъчното заседание.
Що се отнася до включването на нови кандидати, съм напълно
съгласна с Вас, така на груби сметки от началото на заседанието и до този
момент, ако ги включим всичките, са към 40. Ако смятате, че това може да
доведе до продуктивна дискусия.Но до края на тази, ще разберем дали това
е възможно или не. Благодаря.
Г-Н НИКОЛАЙ НИКОЛОВ, от квотата на КНСБ:
Понеже първо ставаше дума за Обществен съвет към ДКЕВР, сега
става Обществен съвет към енергетиката. Искам да Ви информирам, че по
принцип има и Консултативен съвет. Но това е към Министъра. Така ли да
го разбираме? Моят въпрос е дали е само по енергийни въпроси или
въобще, като се имат компетенциите на нашето министерство? Благодаря
Ви.
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
Този Обществен съвет е само по енергийни въпроси. А съветът към
ДКЕВР ще оставя на г-жа Харитонова да отговори.
Г-ЖА ЕВГЕНИЯ ХАРИТОНОВА:
Съветът към ДКЕВР е консултативен съвет по обществено значими
теми, по-скоро по ценообразуването на енергийните източници, така че
тези два съвета се назначават със заповед на съответния вице-премиер,
който отговаря на за енергетиката и за дейността на ДКЕВР. Така че
смисълът на двата съвета е различен. В началото ние наистина мислехме
да обединим тези два съвета, но Общественият съвет е към Министъра на
енергетиката, съгласно чл.7, алинеята не помня, а другият съвет касае само
определените теми на ДКЕВР. Благодаря.
Г-Н НИКОЛАЙ НИКОЛОВ, от квотата на КНСБ:
Какво ще стане, ако мненията и на двата съвета по отношение на
ценообразуването са социални?
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
Ценообразуването в последна сметка се образува от ДКЕВР. На
Обществения съвет ние можем само да даваме предложения.
Г-ЖА БЕТИНА ЖОТЕВА:
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Ние по-скоро имаме съвещателна функция, която, ако действително,
както е записано в Правилата, има въпроси, по които имаме консенсус,
няма Конституция или политическа сила, която не би се съобразила с тези
решения.
Г-Н АНГЕЛ МИТЕВ, официален представител на ...(изговори неясно)
Понеже стана въпрос за представителността, ако може да се включи
една възможност за представители на ротационен принцип.
Г-ЖА БЕТИНА ЖОТЕВА:
Това ще го включим в Правилата и ще напишем за следващия път.
Благодаря.
ДОЦ. АТАНАС ГЕОРГИЕВ, преподавател в Стопанския факултет на
Софийския университет
Уважаеми колеги, добър ден. Бях помолен от екипа на
Министерството да направя една актуална снимка на производството на
електро-енергийния сектор, която да послужи като база за дискусии в
оставащото време на днешния ден.
------------Надявам се да не съм Ви отегчил и Ви благодаря за вниманието.
(Ръкопляскания).
(презентацията ще бъде представена на сайта на Министерството)
Г-ЖА БЕТИНА ЖОТЕВА:
Благодаря на доц. Георгиев за интересната презентация. Тя ще бъде
качена на сайта на Министерството, така че ще можете да я изтеглите и да
я ползвате.
Г-Н ВАЛЕНТИН ТЕРЗИЙСКИ, зам.председател на браншовата
камара на енергетиците в България:
Ако може корекциите, които бяха направени, да бъдат взети предвид
преди презентацията да бъде качена на сайта.
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
Да, разбира се. Колеги, ако имате корекции по числата, с
удоволствие ще ги вземем да ги качим на презентацията он лайн, така че тя
актуално да отразява това, което се случва в сектора.
Това, което успяхме да видим, запознавайки се с тази картина малко
по-предварително през последните 15-ина дни, ми прави впечатление и
ние започнахме да го изнасяме като данни, сега вече и гражданите, и
всички ние тук осъзнаваме, че имаме много големи инсталирани мощности
и едно силно намалено потребление, от една страна, и от друга страна, че
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мощностите, които имаме като инсталирани, са трудни за управление в
момента, т.е., това не са мощности, които могат да бъдат лесно включвани
и изключвани. Това, от една страна, води до намалени традиционни
мощности, както са например ТЕЦ-те и мините, където имаме задължения
и по Европейски директиви, и договори за изкупуване и т.н., от друга
страна това създава напрежение в системния оператор, защото те трябва
много бързо да балансират. Както казахме, април месец е най-рисковата
точка в системата, с най-ниско потребление, защото нито се топлим, нито
се охлаждаме с климатици, а също така имаме най-голямо пълноводие, т.е.,
всички ВЕЦ произвеждат ток с най-голяма мощност и те трябва да
произвеждат с най-голяма мощност, иначе ще създадем сериозни проблеми
с преливане на язовири и др. Т.е., наистина имаме една система, която е в
стрес в момента, но принципно – една система, която е дисбалансирана
като цяло и трябва да помислим всички ние тук, край тази маса, кой е найдобрият начин да балансираме системата, движейки се напред.
Това е причината да имаме този Обществен съвет, да започнем да
чуваме мнения, предложения и може би пожелания, както казах, всички да
останем доволни и системата да започне да работи.
Г-ЖА БЕТИНА ЖОТЕВА:
Първо бих искала да попитам има ли господа около масата с
корекции в презентацията?
Г-Н ГЕОРГИ КОТЕВ, ядрен физик, от гражданската квота
Няколко са корекциите в презентацията на доц. Георгиев. В частта
АЕЦ „Козлодуй” в последните графики Вие поставяте в микса 2000
мегавата, но на цена над 42 лв. на мегаватчас. Но реално ние знаем, че
АЕЦ „Козлодуй” продава на два пазара – на регулиран и свободен. Частта
на свободния пазар цените, които там отиват, не беше посочена. А все пак
става дума за 40%, което е близо половината.
За обяснение, понеже заданието основно е да се регулира
регулираният пазар, аз направих няколко уговорки, като казах, че НЕК
също търгува на регулирания и на свободния пазар, т.е., това, което сме
чували, че има недостиг на средства в НЕК от регулирания пазар, то
всъщност се компенсира от участието му на свободния пазар. За цените на
свободния пазар имаме до голяма степен неяснота, това всеки може да
провери цената на търговете, които се правят там.
ДОЦ. АТАНАС ГЕОРГИЕВ, преподавател в Стопанския факултет на
Софийския университет
Аз знам какви са цените, но бих желал да видя документите.
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Г-Н ВЛАДИМИР ДЕНЧЕВ, Български енергиен холдинг
Цената, по която продава АЕЦ „Козлодуй”, е публикувана в
Годишния отчет на дружеството, който е публикуван.
Реплика:
Това може да се види от доклада 155 – 158 лева за миналата година
– 2011-2012 г. може би.
Г-Н ВЛАДИМИР ДЕНЧЕВ, Български енергиен холдинг
В други публикации цитираме една и съща медия – това е в.
„Капитал”. В януари месец 2012 г., в статия от 08.01. на в. „Капитал” се
говори за 72 лв. на мегаватчаса на свободния пазар. На 29.01.2013 г.
Изпълнителният директор Валентин Григоров пак във в. „Капитал” казва
цена 64.46 лева. (спорят относно цената)
ЗАМ.МИНИСТЪР БОЖАН СТОЯНОВ:
Момент само. Каква е целта на този елемент на дискусията?
Г-Н ГЕОРГИ КОТЕВ, ядрен физик, от гражданската квота
Целта е желанието да бъдат коригирани цените, но тя автоматично се
насочва към другата цел – да се покаже, че автоматично на едро цените
падат, а на дребно се вдигат.
ЗАМ.МИНИСТЪР БОЖАН СТОЯНОВ:
Може ли за следващия път да се подготвите с точния план и данни на
цените за краен потребител, за да не изпадаме в данни за 2011 г. Пардон,
цените на АЕЦ „Козлодуй”...(не довършва).
Г-Н ГЕОРГИ КОТЕВ, ядрен физик, от гражданската квота
Аз цитирах източници в.”Капитал”.
ЗАМ.МИНИСТЪР БОЖАН СТОЯНОВ:
Ако позволите, може и да не цитираме вестници.
Г-Н ГЕОРГИ КОТЕВ, ядрен физик, от гражданската квота
Ами тогава ще излезе, че изпълнителният директор на АЕЦ
„Козлодуй” залъгва с вестниците народа.
ЗАМ.МИНИСТЪР БОЖАН СТОЯНОВ:
Вие от гражданската квота ли сте?
Г-Н ГЕОРГИ КОТЕВ, ядрен физик, от гражданската квота
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Аз съм от гражданската квота и имам 17 години трудов стаж в
„Козлодуй” и съм плътно закован там.
ЗАМ.МИНИСТЪР БОЖАН СТОЯНОВ:
Много моля, нека да работим с първични източници оттук нататък.
Г-Н ВЛАДИМИР ДЕНЧЕВ, БЕХ
Когато се публикуват официалните отчети, те в най-скоро време ще
бъдат приети от ръководството на холдинга, от Съвета на директорите,
същите цени ще бъдат публикувани на официалния уеб сайт.
Г-Н ГЕОРГИ КОТЕВ, ядрен физик, от гражданската квота
Аз мислех, че вече са публикувани, а сега излиза, че не са. Може и до
края на Обществения съвет да не бъдат публикувани.
Г-Н ВЛАДИМИР ДЕНЧЕВ, БЕХ
Господине, няколко пъти поясних, че цените за 2011 г. са
публикувани на официалния сайт, тъй като отчетът като цяло е
публикуван. За 2012 г. не е готов отчетът, затова не е публикуван.
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
Да попитам един от Вас, може би енергийния холдинг: цените
търговска тайна ли са или не са?
Г-Н ВЛАДИМИР ДЕНЧЕВ, БЕХ
Цените са търговска тайна.
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
А има ли някакъв начин търговската тайна на отпадне при разговор с
търговците, за да може тези цени да бъдат публикувани или няма?
Г-Н ВЛАДИМИР ДЕНЧЕВ, БЕХ
Това е въпрос на договорки
произодителите.

между

самите

търговци

и

МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
Може ли да го проверим?
Г-Н ВЛАДИМИР ДЕНЧЕВ, БЕХ
Може, да.
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
Благодаря.
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Г-Н ГЕОРГИ НАЙДЕНОВ от гражданската квота:
Разговорът тръгна отзад напред. Значи, има решение от 2012 г. на
Европейския парламент, на Европейската комисия за цените на едро за
прозрачност на цените. Така че, не може да се говори за търговска тайна.
Ние тук сме с търговски тайни, - на запад, в Европа са с прозрачни цени.
Бих искал да кажа, че господинът не успя да запише, много
съжалявам. бих искал да кажа, че представям писмо на Обществения съвет,
което е от проф. Шушулов, председател на ДКЕВР, в което след една
година закъснение, чрез Министерски съвет ме удостои с честта на кажа,
че има свободен избор на доставчик, което беше така. Говорим за
конкуренцията, която сваля цените. И във връзка с изказването на г-жа
Харитонова във в. „Ден”, преди няколко дена, че има 110 доставчика на
електроенергия, които не знае къде са били до това време, тук ме
информира г-н Шушулов, че мога да си избера доставчик по Интернет.
Дъмпинга, за който споменахме, т.е. разделяне на разпределението
на пренос и доставка от електроразпределителните дружества е извършено
с решение на ВЕИ съответно на 48, 49, 50 от 29.10.2006 г., т.е., ние се
подготвяме да влезем в Европейския съюз. Тези цени считате ли, че не
ограничаваме умишлено конкуренцията, защото по енергийната стратегия
от 2002 г. повелява, че пазарът се въвежда, за да спре растежа на цените. И
Република България, понеже това е документ на Европейската комисия,
ясно и просто определя цена на отворен пазар, която е почти константна
ЕРС-то трябва да се връща многократно съм го повтарял – 4,1 щатски
цента без ДДС. По-нататък мога да ви кажа за доларите, за ВЕИС пари –
практически 1 и 3 и т.н.
Бих искал да обърна внимание, че правихме една експертиза към 1
дело, което предреши окончателно едно друго дело от 2005 г., понеже явно
цените не се харесаха от мен – окончателно 9,7 стотинки и 11,2 стотинки.
С окончателно решение на Върховен Административен съд го отменихме.
Невероятно, но факт! Понеже цената е 1,15 лв./мегаватчаса в 2005 г. (то ще
се види точно колко е), сега е 42 лева. Значи около 250% ръст.
Така че в момента, ако ще говорим за пазар, да говорим сериозно,
нали.
По-нататък. Тук бих искал да допълня някои неща по отношение на
конкуренцията и т. Мерси.
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
Госпожа Харитонова.
Г-ЖА ЕВГЕНИЯ ХАРИТОНОВА, председател на ДКЕВР:
Във връзка със забележката на господин Найденов, официално,
съгласно Закона за енергетиката от 1 юли 2007 г. пазарът е отворен. Това,
което съм казала, не съм казала за доставчици. Казах, че има лицензирани
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около 110 (точната цифра не мога да кажа в момента) търговци на
електрическа енергия. Но ако трябва да бъда честна, реално активно
действащи се някъде около 12 търговеца на електрическа енергия. Така че
всеки потребител може да си намери търговец, който да го обслужва и да
може да го намери, разбира се. Става въпрос за защитените потребители.
Това са присъединените на ниско напрежение, всички ние и нашите къщи
и малките магазинчета, сладкарници, фризьорници, които също са
потребители на ниско напрежение.
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
Т.е., за тях изход няма.
Г-ЖА ЕВГЕНИЯ ХАРИТОНОВА:
Не, ако си намерят търговец, нищо не пречи, но към днешна дата не
знам някой търговец да предлага тази услуга на ток с ниско напрежение.
Благодаря ви.
Г-Н ОГНЯН ВИНАРОВ:
Аз съм бил член на Консултативния съвет на ДКЕВР , след това при
Семерджиев и сега от две заседания – при госпожа Харитонова. През този
период съм бил на страната на защита на интересите на бизнеса –
Българска стопанска камара и Българска търговска промишлена палата, на
браншовите организации. До 3 март сега съм в Гражданското движение за
енергиен контрол.
Донесъл съм една папка, за да бъда много кратък, може да я
погледнете. Първият момент е за измервателния уред, който малко
комерсиално е поставен, да се направи една проверка от Техническия
университет София, и ако се окаже 2 ампера...за достоверно, мисля, че на
16 април отнемането на ДКЕВР ще бъде изключително лесно.
Седващият момент е едно предложение, което ние го обработихме и
го дадохме на уважаемата госпожа Харитонова – това е, че на 18 март е
приета от Европейския парламент Пътната карта на европейската
енергетика, в която е казано, че 80% от силнозамърсяващите производства
ще трябва да бъдат закрити, което е малко неудобно за миньорите. Но тука
имаме и енергиен микс за световното производство на енергия – за Европа
2,7. Но най-интересното е за потребена енергия от Европейския съюз от
възобновяеми източници е 10 % за целия ЕС, а ние надскочихме квотата и
за 2020 г. Това е самонаказание!
(прекъсват го, спорят)
Другият въпрос е, както съм го представил на господин Министъра,
така и на госпожа Харитонова, за 1,7 (?) възобновяема енергия. Говорили
сме с кметовете, там пристигна делегация от Япония, Алжир и други
страни, които са с 40 вятърни генератора и със слънчеви колектори на
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границите и един завод за използване на отпадъци от биомаса се
обслужват, като Калхайм плаща 30% по-малко за ток и за
взаимоизключване от делегираната система. Това е много интересно за
експертите на ДКЕВР. На госпожа Харитонова го предлагам с охота.
Говорихме и с Германия, готови са да ни подкрепят, защото това е
интересно както за експертите на Министерството, така и за членовете на
самата Комисия. Могат да заминат и представители на ВЕИ-та и други
представители и да видим как там са постигнали този резултат и тогава на
едно следващо заседание след това посещение ще можем да го обсъдим.
Следващия въпрос, който искам да поставя, е онова, което при
презентацията на Министър-председателя се каза, че има открити
симптоми по време на договора на Булгаргаз с Газпром. (не довършва)
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
Тук искам да Ви прекъсна за момент. Дайте да се придържаме към
електричеството, за газовите въпроси можем да направим отделен съвет.
Г-Н ОГНЯН ВИНАРОВ:
Завършвам. Тъй като цената на природния газ предопределя цената
на електрическия ток, произвеждан от всички топлоелектрически
централи, това е свързано с това, къде са тези 22% намаление на цената на
природния газ, обявено от друг колега еднократно, 11,1% е било миналата
година, 300 милиона долара от отпадането на посредниците, общо
осредностено 720 милиона долара, които са 1 милиард и 80 хиляди лева –
къде отидоха тези пари и затова, тъй като все още никой на 6 телевизионни
предавани, на 2 радиопредавания и на 2 заседания на ДКЕВР, никой не
може да отговори. А това е голяма сума.
И последното, което искам да кажа е, че от 1 януари се намали
цената на топлинната енергия от 30 ТЕЦ-а, сега от 1 април се намалява
също и тази стойност примерно за ТЕЦ-София е 27 лв./мегават. А на НЕК
цената към гражданите се намалява, купена с тази намалена цена от
всичките 30 ТЕЦ-а с 0,71 стотинка.
Това съм го внесъл на Омбудсмана, ще го внесем и отдолу да пише
„Административен съд” при положение, че ДКЕВР в срок от една седмица
не си поправи тази абсолютна техническа грешка. Не мога да приема, че
милионите били причина за тази грешка.
Г-ЖА БЕТИНА ЖОТЕВА:
Господин Винаров, по трите точки от Вашето експозе ние
разполагаме само с документите по първия въпрос. Моля да ни оставите
малко време да се запознаем подробно с останалите и ще Ви отговорим.
Благодаря Ви.
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МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
Ще помоля след това госпожа Харитонова да коментира цената на
тока от топлофикациите.
Г-Н НИКОЛА НИКОЛОВ, от ВЕИ сектора, Фотоволтаичните
асоциации
Съчувствам на г-н Георгиев, защото финансовите потоци в
енергетиката е една от най-дълбоко пазените тайни и поради тази причина
ние приветстваме желанието и волята на Министъра, че наистина ще се
осветят всички договори и понеже ние сме от секторите, чиито и
производство, и цени са ясни и са качени на страницата, ние твърдим, че
ако можем да се справим с тази джунгла от финансови взаимоотношения,
зад които седят очевидно лобита и не особено законни интереси, трябва
тези финансови взаимоотношения да бъдат осветлени и да бъдат в рамките
на закона.
Затова искам да припомня, че в цялата тази картинка липсваше 40%
от нашата доходност по решение на ДКЕВР, само припомням, че това
решение на ДКЕВР е незаконно, и към този момент включително г-жа
Харитонова консумира с давност престъпление според прокуратурата, като
чухме, че са заверени вече такива наказателни производства, свързани с
тази незаконна цена. Тази цена я няма отразена никъде.
ДОЦ. АТАНАС ГЕОРГИЕВ:
Тъй като заданието беше все пак до крайния потребител какво стига,
въпросната цена, достъп до която досега говорихме, тя се ....от
производителите към електроразпределителните дружества, за да покрие
електродефицит на електроразпределителните дружества, т.е. там
потребителя в тази цена, аз казвам като задание – каква е сметката на
крайната цена за крайния потребител. Взаимоотношенията, за които
говорим, те се заключват, за добро или за зло, между производители –
електроразпределителни и електроснабдителни дружества. Иначе
забележката Ви е напълно точна.
Г-Н НИКОЛА НИКОЛОВ, от ВЕИ сектора, Фотоволтаичните
асоциации
Ние ще Ви привлечем тогава за наш консултант, защото пак
твърдим, че тази цена за достъп служи за балансиране на паричните
потоци между браншовото дружество и крайния снабдител, между
абсолютно забранено от всички регулиторни механизми на ЕС, както е и
по българското законодателство.
Вторият ми въпрос е свързан с една цифра, която ще помоля
господин Йотов да потвърди, че увеличените разходи за балансиране на
мегават час са от 5,80 на 8.50, Вие го бяхте посочили и моля да
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потвърдите, че това са наистина реалните разходи за балансиране между
8.50 и 2,70 например.
Г-Н ИВАН ЙОТОВ, енергиен системен оператор
Аз точните цифри не го помня, но бих потвърдил, че с влизането на
ВЕИ-технологиите средствата за балансиране, съответно беше достатъчно
добре показано за тези допълнителни услуги, са увеличени и то немалко.
Това мога да потвърдя със сигурност.
Г-Н НИКОЛА НИКОЛОВ:
Там вероятно е в този размер, който е описан. Добре, благодаря. Това
е изключително важно, защото ние твърдим, след като подкрепиха
Министъра в неговото желание, защото кризата в българската енергетика е
предизвикана главно основно от провала на предишното правителство на
ГЕРБ, което тласна българската енергетика от дефицит - на 21.01.2010 г. е
забранен износа на дефицит, липса на производство на ел.енергия, до
свърхпроизводство в март месец 2012 г. Разбираме че това е много тежка
задача, но и сме убедени, както и Вие, че само законни средства биха
могли да стабилизират тази система и да направят устойчиво нейното
развитие. Така че, това, което ние видяхме, обаче, в изпълнение на
мерките, които сте обявили, а Вие обявихте, че ще бъдат ограничени ВЕИта, които работят извън закона, в нарушение на закона.
ЕСО написа писма до електроразпределителните дружества да
ограничат с 40% производството на ВЕИ централите. ЕРП-тата изключиха
ВЕИ централи – ето този хаос, това беззаконие няма как да ни убеждава, че
са искрени намеренията да се справят с тази криза. Затова много моля да
разсеите и да не давате възможност, чрез Ваш сигнал, защото видяхте
каква е последователността: вие казвате да се спрат незаконни централи,
ЕРП-тата спряха всички централи или много голяма част от територията,
при указание на ЕСО да ограничат производството. Едно ЕРП е
изпълнявало това указание, при това стриктно. Две ЕРП-та изключват
фотоволтаични централи. Ние с това няма да се съгласим, защото считаме,
че няма да доведе до добър край. Благодаря.
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
Има ли представител на ЕРП-та.
Г-Н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ, от ЕРП-та
Аз благодаря на доц.Георгиев за пространно представената картина
на енергетиката, но искам да отбележа, че реалната картина е съвсем друга.
Ценовата картина, представена от ДКЕВР, беше с други цени. В
българската енергетика има натрупани огромни непокрити финансови
дефицити.
Ще
говоря
конкретно
по
отношение
на
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електроразпределителните дружества, тъй като тяхното състояние беше
засегнато само в последния слайд, където видяхме, че реалните разходи на
системния оператор са по-високи.
В презентацията беше представено, че в електроразпределителните
дружества остава 20% от цената и реално това не е така. Предлагам, тъй
като потребителите когато плащат на касата, се интересуват какви пари
плащат, да правим сметките и изчисленията заедно с ДДС, тъй като една
немалка част от парите, които потребителите плащат, също са с ДДС.
20% биха оставали при нас, да, но ако се спазват параметрите за
количествата, определени от ДКЕВР. И ако трябва да използвам примера с
резервоара, ДКЕВР е разчел, че в нашия резервоар ще влизат 130 единици
а, ще излизат 80 единици за производителите и при нас ще останат 20
единици. Обаче на изхода на нашия резервоар има и други кранчета –
задължителното изкупуване на енергията от ВЕИ, където количествата,
които изкупуваме, се повече от разчетените в цените и всъщност излизат
95 единици и при нас остават средства за инвестиране на средства са едва 5
единици, за различните дружества между 3 и 7 % от крайната цена.
Нашите дружества също започнаха информационна кампания за
потребителите, така че ще се радваме тези брошури да бъдат използвани
публично.
Трябва да се види също в ретроспекция как се развива ситуацията
през изтеклите години, защото много е важно, защото освен дефицитът,
който трупаме, решението за цени от 5 март за намаление на крайните
цени за потребители от 7 %
беше изцяло за сметка на
електроразпределителните дружества, което този дефицит от зелената
енергия, доведе допълнително до получаване на нов такъв от 5 март насам.
Също тревожен е и фактът, който видяхме като проценти, е че за
крайният снабдител, производител и потребител остават 6% от сметката.
Това категорично не е вярно, при битовите потребители всички крайни
снабдители, които продават електроенергия, са на загуба. Там цената за
енергия е с 10 лв./мегаватчас е по-ниска от цената за енергията, която ние
подаваме на обект, говорим за битовите потребители. Разбира се, това е
компенсирано от тази цена за стопанските и бизнес потребители.
Именно тук е един много тревожен факт, на който следва да се
обърне внимание, че при предстоящата либерализация, тъй като с
излизането на стопанския потребител на световния пазар няма да има кой
да компенсира тази загуба от продажбата на енергия на битови
потребители, в резервоара на крайните производители няма да влиза нищо,
а ще продължи да излиза разплащането за производителите и като няма
нищо на входа, ще бъде застрашено разплащането по цялата верига.
Ето защо ние приветстваме обявените мерки за извършване на одит,
за подаване на разходите по цялата верига. Считаме, че трябва да бъде
извършен независим анализ, който да даде ценовата картина, подадена на
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ДКЕВР, да бъде съпоставена с реалните разходи, всичко това да се покаже
кое е покрито от цените, кое е останало непокрито, откъде ще се покрива,
кое е за сметка на дружествата, така че да имаме цялата необходима
информация за разходите в енергетиката.
Конкретно по отношение изключването на ВЕИ централите искам
да кажа, че ние работим изцяло по разпореждането на ЕСО, всичко е
записано в нашите диспетчерски дневници, как е предадено съобщението
на диспетчерите на ЕСО, като в изключванията всички дружества се
осигуряват равнопоставено с всеки един ВЕИ производител, така че да
бъде използвано като краен резултат тези ограничения в системната рамка.
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
Преди да дам думата на ВЕИ, за да уточним този въпрос, може ли
една процедурна забележка, тъй като ни дават на живо и по интернет, и по
телевизията, ако може да се въздържаме от политически коментари,
предвид предизборната ситуация.
Давам ви думата да се разберете кой как се е изключвал между ЕРПта и ВЕИ-та.
Г-Н НИКОЛА НИКОЛОВ:
Ние няма как да се разберем с ЕРП-та, защото очевидно са разчели в
разграничаването на ония, които работят в нарушение на закона, са
стигнали до пълно изключване.
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
Нашата мярка беше чл. 30, ал. 4 и 5, това беше много конкретно,
специфично.
Г-Н НИКОЛА НИКОЛОВ:
Точно така, само че това се разчита от ЕРП-та като възможност да
изключат цели централи и за да сте сигурен в това, което казвам, направете
проверка, че има ЕРП, което ограничава производството, а не изключва.
Това, че едно енергоразпределително дружество не е инвестирало в това,
да има тази технология, си е негов проблем и ние ще сезираме ДКЕВР за
отнемане на лиценз.
Но да се върнем на цените, защото електроразпределителното
дружество се фиксират върху зелената енергия, затова искам да попитам,
Вие плащате ли дължимото на ЕСО на НЕК за преноса, когато купувате от
нас тази енергия или плащате само онази част от енергията, която
закупувате от НЕК? Това е един много важен въпрос към госпожа
Харитонова, защото твърде много пари някак-си се губят, при положение,
че представляваме само 7,5% от сметката на потребителите. Да се
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вторачваме в тези 7,5% за мен е доста странно. По-добре да се вторачваме
в другите 92% и да разберем за какво по-точно са те.
ДОЦ.АТАНАС ГЕОРГИЕВ:
Може ли едно уточнение. Понеже аз споменах, че всъщност тази
зелена добавка от 11 лв., тя е 7% от сметката, но от зелената добавка, а
отделно енергията, която НЕК и електроразпределните дружества
изкупуват, е на друга цена, която е на 1,90 лв., т.е. не е точно 7%.
Г-Н НИКОЛА НИКОЛОВ:
Добавката, която получаваме трябва да се изключи от цената за
произведената енергия, нали така? От реалната тарифа трябва да се
изключи реално произведената електроенергия и това е насърчението за
нея. Това е очевидно. За енергията от топлоелектрическите централи там
добавката е значително по-малка.
Г-Н ИВАН ЙОТОВ, от ЕСО
Бих искал да иззема ролята в началото на г-жа Харитонова и да ви
кажа, господин Николов, че тя това нещо го знае и сме говорили за това.
Цената за достъп и пренос, която не се заплаща на НЕК и на ЕСО,
предполагам, ще се намери начин да бъде компенсирана.
Аз обаче очаквах от Вас като Ви казах, че са ни увеличени разходите
за балансиране да продължите малко напред и да попитате
електроразпределителните дружества, тъй като все пак тази добавка, тази
т.нар. „достъпна такса”, тя се събира от ВЕИ-та, но присъединена към
преносната мрежа, идва от електроенергийния оператор и тя служи за
покриване на тази разлика, която Вие ме попитахте, дали е увеличена. От
разпределителната мрежа тази такса за достъп не отива в ЕСО, а
разпределителната мрежа не балансира системата. А тя отива за
намаляване загубите от зелената добавка. Това сигурно искахте да ме
попитате. Добре е това да се знае.
Г-Н НИКОЛА НИКОЛОВ:
Аз знам, че Вие не сте отговорен за това и затова казах, специално
„електроразпределителните дружества”.
Г-Н ИВАН ЙОТОВ:
Аз не съм отговорен да си искам парите, защото трябва да ги дам на
централите.
Г-Н НИКОЛА НИКОЛОВ:
Не, нека НЕК да си плаща на вас.
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Г-Н ИВАН ЙОТОВ:
По отношение на Вашите въпроси, това, което най-много интересува
не само Вас, но и всички тук на масата, това е ограниченото от нас
намаляване на производството. Искам да кажа на първо място, че то е
намалено равнопоставено, от една страна.
От втора страна, това, което беше показано като добра мярка за
ограничаване на тези ВЕИ-та, които не са били видими за системата, явно
не проработи, независимо от изнесената мярка, от писмата на ЕСО, от
сигнализирането от ДКЕВР от наша гледна точка, но то проработи, и Вие
сам казахте защо. Защото електроразпределителните дружества не могат
да го изпълнят. И ЕСО не на база чл. 30 ал. 3 и 4, а на база чл. 73. Ако
искате, мога да го зачета, много е кратък. (г-н Николов от място „не, не”).
Там е казано, че оператор на електропреносната мрежа може да разпореди
временно прекъсване или ограничаване на производството или
снабдяването с електрическа енергия, без предварително уведомяване на
производителите и клиентите и ал.7 – за другата част от аудиторията,
която не знае, - да има възможност за поддържане баланса на
електроенергия в система и възникналото отклонение от международните
графици за обмен със съседни оператори над допустимите граници по
НЦУИ. Това направи операторът.
Още един път искам да кажа: болезнена е темата за намаляване на
всички източници и тя е болезнена за всеки, като се гледа поотделно. И
знаете ли какво значи за ЕСО да балансира между всичките тези
източници? Това жонгльорство в повечето случаи води до изнервяне, до
невъзможност за справяне, води до стрес. Искам да кажа само, че
намаленото потребление, което предизвика това нещо, има и една
положителна страна – това е, че най-малкото ще бъдат намалени сметките
на хората от „хубавото” време. Благодаря.
(Г-жа Мариана Христова, гражданска квота, подаде сигнал за
прекъсване на излъчването за телевизията, има проблем и със звука)
Реплика: кой може да провери в Интернет има ли звук в момента, защото
ще стане скандал.
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
Правилно, правилно.
ЗАМ.МИНИСТЪР БОЖАН СТОЯНОВ:
Съвсем основателно.
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(След възстановяването на връзката с Интернет)
Г-Н ИВАН ЙОТОВ: (продължава изказването си)
След намаляване на електропроизводството, имах предвид не само
АЕЦ „Козлодуй”, но и термични централи, и централи на ВЕИ – на всички
централи са намалени пропорционално. Изключение донякъде бихме
направили единствено и само за употребяване на вода от язовирите.
ЗАМ.МИНИСТЪР БОЖАН СТОЯНОВ:
Заради съображения за национална сигурност.
Г-Н ИВАН ЙОТОВ: (продължава изказването си)
Да, и по никакъв друг начин. Благодаря.
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
Може ли един въпрос, който само аз имам към ЕРП-та. Защо не е
изпълнена заповедта по чл. 30 ал. 4 и 5 и се налага ограничаване на
производителите по други членове?
Г-Н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ:
До нас такава заповед не е стигала, при нас пристигна писмо на
Министерството на икономиката и енергетиката с предложение и също
така са ограничени всички електропроизводители, защото, както казах, е
постъпило оперативно разпореждане от ЕСО, което налага ограничение с
процент от товара на всички производители на ВЕИ, от фотоволтаични и
вятърни централи без изключение.
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
А моето разбиране е, че ЕСО се е принудило да въведе всичките
централи, защото в течение на една седмица не е имало действие по
другите указания. Така ли е?
Г-Н ИВАН ЙОТОВ:
ЕСО беше принудено да използва друг член на закона, като ограничи
като процент производството, но не е нареждало да бъдат изключвани
централи, а да бъдат ограничавани до 40% - беше вчера. За яснота искам да
кажа, че днес (05.04.2013) не се налага и днес няма ограничения.
Реплика: Това значи, че утре ще има друго разпореждане?
Г-Н ИВАН ЙОТОВ:
Т.е., ние казваме, че ще има за тези, които не спазват закона.
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Реплика: Да, но не и изключване.
Г-Н НИКОЛА НИКОЛОВ:
Господин Министър, това е най-важният въпрос, който Вие
поставихте и трябва да е ясно, че ЕСО е принуден да ограничава
производството на ВЕИ централи, защото не са изпълнени Вашите
указания за тези мерки. Аз така го разбирам.
В същото време ние твърдим, че електроразпределителното
дружество едно - ЕВИЕМ - изключва централи, а не ги ограничава, докато
друго електроразпределително дружество само ограничава в изпълнение
на указанията на ЕСО. Затова много е важно всички участници на този
пазар да разберат, че Вие имате категорична воля да се спазват законите и
да играят по правилата като сектор в енергетиката.
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
Искам да дам думата на госпожа Харитонова, която прилага тези
закони и налага санкциите по тях.
Г-ЖА ЕВГЕНИЯ ХАРИТОНОВА, ДКЕВР:
Тази информация, която дадох производителите от възобновяемите
източници, наистина пристигна едно писмо, което днес го резолирах за
доклад и ще бъдат предприети всички мерки, ако съответните
електроразпределителни дружества не изпълняват законовите си права и
законовите си задължения за поддържане на една сигурна мрежа и в
същото време да не нарушават договорните си отношения с
производителите.
Искам
да
отбележа
по
повод
изказването
на
електроразпределителните дружества господин Стефанов, че определянето
на всички надбавки, добавки става на базата на заявените товари, които
преди определянето, при започването на процедурата за ценообразуване
всички разпределителни дружества и всички енергийни дружества подават
заявления, в които записват бъдещите си прогнози за присъединяване и
респективно за експлоатиране на всички енергийни източници и енергийни
мрежи.
Това, което аз оставям като задача на Комисията, искам да излязат на
страницата на Комисията цените, които съответните енергийни дружества
са поискали и цените, които ДКЕВР е определила. Това и досега
съществува на страницата на Комисията, но то е в самите решения и е
трудно за проследяване.
Сега Ви обещавам в рамките на близките седмици това ще бъде
публикувано, за да няма никакви обвинения, че сме стимулирали някого,
че сме давали някакви преференции на някои от енергийните дружества и
респективно, че сме санкционирали други. Всички цени твърдят, че (това
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съм говорила и с колегите) съгласно методиките, които също са били на
страницата на Комисията и на базата на подадените данни в заявленията на
енергийните дружества и разчетите, които са направени, така са
определяни цените.
Това, което в момента се опитват разпределителните дружества да
вменят като вина на Комисията, не бих искала да го приема, защото това са
задавани товари и задавано производство преди 1 юли 2012 г. и на базата
на всичките тези данни, които са зададени, така са определени цените и
добавките, прогнозите, които са дадени, така са определени цените и
добавките за зелената, бяла и респективно за възстановяемите разходи.
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
Госпожа Харитонова, да разбирам ли, че Вие твърдите,че подадените
товари всъщност не съответстват на това, което е било в момента, т.е., че
прогнозите са били грешни?
Г-ЖА ЕВГЕНИЕ ХАРИТОНОВА, ДКЕВР:
Категорично да! Съвсем различни товари са подадени, на базата на
които са определени цените.
Г-Н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ:
Аз искам да уточня, че товарите, за които говори госпожа
Харитонова, съобразно нормативната уредба, се внасят като прогноза до 30
март. Т.е. до 30 март 2012 година ние сме предвидили за периода от
01.07.2012 до 30.06.2013 какви ще бъдат товарите. Към 30 март нямаше
такива индикации за значителното падане на цените на фотоволтаичните
панели и голяма част от мощностите, които бяха присъединени и които
предизвикаха увеличените товари, огромна част от тях са със разрешение
за строеж от края на май и разрешение за ползване през юли месец. Т.е.,
нямало е как спазвайки нормативната уредба, ние към 30 март да
предвидим този бум.
Също така дори и към 01.07.2012 г., когато ДКЕВР е определял
цените, това да е било така, към 05.03.2013 г. вече ДКЕВР е наясно с това,
но те не бяха отразени, а само бяха отрязани технологичните разходи и
цените на електроразпределителните дружества, което доведе до общо за
трите дружества над 100 мил.лева намалени приходи.
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
Т.е., от една страна има лоши прогнози, от друга страна е имало
някакво действие, което Вие (към г-жа Е.Харитонова) може би също
искате да коментирате.
Г-ЖА ЕВГЕНИЯ ХАРИТОНОВА:
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Не бих искала да коментирам решението на ДКЕВР, което се взе на
05 март, но това, което искам и това съм заявила и апелирам, когато някой
прави бизнес в България, трябва да прави добросъвестен бизнес и това,
което категорично мога да кажа, съжалявам че влизам в диалогичен режим
с разпределенията, но това, което искам да кажа, че в Европа
технологичните загуби са от друг порядък, по-малък.
Г-Н ....................... (от гражданската квота)
По повод на това, което каза господин представителят на
електроразпределителните дружества, тъй като цените за браншови
услуги, доколкото ми е известно, (тук ще потвърди и госпожа Харитонова),
са разход на определение плюс възвръщаемост на капитала.
Хубаво би било електроразпределителните дружества да внесат
малко повече яснота по отношение структурата на тези разходи. Защото,
когато говорим за цена на браншови услуги и в случая, както каза
представителят на разпределителните дружества за технологичните
разходи, мен лично, като гражданин ми е много интересно точно как се
формират тези технологични разходи. Тъй че настояваме за една по-голяма
прозрачност, която прозрачност според нас ще бъде полезна и за ДКЕВР.
Благодаря.
Г-Н ГЕОРГИ КОТЕВ от гражданската квота
Имам въпрос към господин Министъра и към представителя на БЕХ.
Г-Н ВЛАДИМИР ДЕНЧЕВ представител на БЕХ:
Да, слушам Ви.
Г-Н ГЕОРГИ КОТЕВ от гражданската квота
Въпросът ми е следният. Връщаме се към най-големия производител
в страната АЕЦ „Козлодуй”, който произвежда 1/3.
В тази връзка искам да попитам каква е необходимостта действащ
политик – евродепутат – да е член на Съвета на директорите на АЕЦ
„Козлодуй”, когато в същото време чл.68 на Конституцията му забранява
това качество и чл. 121 от Избирателния кодекс му забранява това
качество, бидейки със статут на представител.
Защо задавам този въпрос? Защото твърдя, че на сметката на г-н
Владимир Уручев говоря, нека да бъдем конкретни, тежи източването от
АЕЦ „Козлодуй” на стотици милиони и бидейки сега в това си качество,
едновременно нарушавайки Закон и Конституция, се опасявам, че той е в
схеми за източване на това предприятие с още много пари.
В тази връзка искам пак да попитам, каква е необходимостта
действащ евродепутат, нарушавайки Конституция и Закон, да е в
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управителното тяло на най-големия производител и в същото време да е в
управителното тяло на държавното предприятие „.................” Благодаря.
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
Това е от компетенциите на принципала, т.е. на Министерството,
така че аз ще отговоря. Тук чух въпроси и обвинения. Ако по обвиненията
имате доказателства, бих Ви помолил към прокуратурата да ги насочите. А
въпросът дали юридически е невъзможно този човек да бъде член на
борда, в момента се прави преглед на всички хора по бордовете и в найскоро време ще предприемем всички юридически необходими, както и
кадрови промени, които са необходими.
Г-Н ГЕОРГИ НАЙДЕНОВ от гражданската квота:
Първо бих искал да помоля за действие от Ваша страна по найикономичния начин за общуване, по чл.6 ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс и Прокуратурата и да ги пренасочите към
прокуратурата. Става въпрос за това, добивите на пазара да се ползва от
всичките и във връзка с това в 2011 г. съм предупредил ДКЕВР, във връзка
с определянето на преференциалните цени, че предстои криза. Номерът
няма да го диктувам, ще го съобщя после и тя се случи.
Става на въпрос, че с господин Огнян Винаров на 09.01.2013 г. в
парламента, пред Комисията по икономика, енергетика и туризъм сме
обявили публично, че по регламент 8038 от 2010 г. националната
максимална цена за достъп беше половин евро. ДКЕВР определя 149 лева
за мегават, при нашите условия. Значи резерви има, но трябва да се търси
внимателно.
Мисля, че имаше едно такова подобно изказване, тези дни трябва да
си пренаписване всичките документи и става на въпрос, че европейското
законодателство е с приоритет. Става на въпрос, че когато има криза, в
Англия, примерно в ноември месец 2011 г. свалиха цените на цялата
енергетика с 20%, а ние ги увеличаваме по време на криза. Мерките са
дадени от комисар.............. на 25.06.2009 година във връзка с кризата –
никаква реакция от нито един държавен орган. Ние Ви сезираме по чл. 162
от Закона за защита на потребителите, за защита на крайно уязвимите
потребители, което по чл. 3 от Директива 200354 на ЕО от 2005 г. – че
трябва да се избягва изключването от мрежата на крайно нуждаещите се.
Просто това не е направено от „Сорт пауер енд уотър съплаймънт”, трябва
да се гарантира минимум енергия и вода, за да могат хората да имат
поносим пълноценен живот. Това не е направено до момента.
Във връзка с електромерите, което ви предаде инж. Огнян Винаров,
не се спазват Директива 9546 ЕС, т.е. старите електромери трябваше да си
останат като контролни, а вътре в дома и собствеността, понеже касаят
достъп до уличните данни, трябваше да се сложат електронните
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елекромери чрез изричното съгласие на потребителя. До момента нямаме
никакви договори с ЕРП-тата, което е грубо нарушение на Директива 2054
ЕО, имам писмо от господин Семерджиев.
Осен това, обикновено не се казва от място „да обърнат внимание”,
не се казва от място „правата на потребителите”, а „е договорирано”.
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
Това е в последната точка, тогава ще я обсъдим, но за другите неща,
може би госпожа Харитонова да имате някакво мнение за цените?
Г-ЖА ЕВГЕНИЯ ХАРИТОНОВА:
Като ме питате, и аз искам да намалим цените и да станат много
добри, но винаги казваме, че цените трябва да бъдат платими, не да бъдат
ниски, но да бъдат платими, т.е. да имат хората достатъчно средства, за си
плащат цените, защото следващият момент е - чудесно! – 50% намаление
на цените на битовите потребители. Е, следващият момент е искам да
разбера какво точно става със централите, ония, които трябва да
произведат електрическия ток, за да стигне до нас, какво става с
преносната мрежа, какво става с разпределителната мрежа? Всичките те
искат някакви цени. Затова ви казах: в близкото бъдеще, т.е. в рамките на
няколко дена на страницата на ДКЕВР ще публикуваме цените, които се
искат от енергийните предприятия не за тази година, а за 5-годишния
период, защото този период е за ДКЕВР за всичките енергийни дружества,
какви цени са искани, какви цени са одобрявани и всеки може тогава да си
направи съответното заключение.
А намаляването на цените – чудесно, обаче до момента, до който
„Хан Аспарух” не почне да бълва газ и нефт, малко трудно можем да го
реализираме.
Г-Н ОГНЯН ВИНАРОВ от гражданската квота:
Ама Вие си намалихте цената на 18 лева се похвалихте...
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
Може ли да Ви помоля без лични нападки.
Г-Н ОГНЯН ВИНАРОВ от гражданската квота:
Това беше шега.
Г-ЖА ЕВГЕНИЯ ХАРИТОНОВА:
Следващият момент е, първо трябва да се сетите, че обикновено
първо се сменя стария електромер с нов електромер, а не обратното, нали
така?
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Г-Н АЛЕКСАНДЪР ЗАГОРОВ от КТ „Подкрепа”
Искам да Ви помоля, да не превръщаме разговора 3 часа и половина,
да говорим за ВЕИ и малко за ЕРП. Нека и ние да имаме възможност.
Нека да се върнем към другата тема на деня. Заедно със
Зам.министъра бяхме вчера на браншовия съвет с миньорите, добре, явно
дисонансът е огромен, явно капацитетите там работят на различни
проценти. Всички страдат по веригата, но май миньорите ще пострадат
най-бързо. Сериозно Ви говоря. Около 4 хиляди миньори са в
принудителна отпуска, която след 30 дена вече няма да бъде платена.
Кажете няколко думи все пак как смятате да се реши този казус, ние
не можем да чакаме толкова време. Трябва да се отпуши пазара по някакъв
начин. В тази връзка кажете няколко думи за таксата пренос. Благодаря
Ви.
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
С госпожа Харитонова вече няколко пъти сме имали разговори и
имаме юристи, които работят. Без законова промяна, тъй като в момента
няма как да стане законова промяна, как може да се пипне таксата пренос,
и въобще отношенията в Българския енергиен холдинг между отделните
цени и дружества, така че законово да почнем да изнасяме.
Може би тук да помолиме първо за две мнения: първо, доколко има
пазар навън и какви са цените и второ, доколко таксата пренос може да
бъде променена.
Г-ЖА ЕВГЕНИЯ ХАРИТОНОВА:
За съжаление, така, както е записано в Закона за енергия от
възобновяеми източници, там е записано, че тази зелена добавка се плаща
и от търговците на електрическа енергия за износ. ДКЕВР, съжалявам
много, няма да си позволи да наруши закона при това положение. В
момента, в който има вече Народно събрание, ще трябва да направим
постъпките. В момента правим изследване за невъзстановяемите и за
кафявата добавка евентуално да може да падне, но това е от порядъка на 67 лева.
Г-Н ИВАН ЙОТОВ:
Таксата пренос сама по себе си включва издръжка на мрежата, аз не
мога да кажа дали да се пипне, искам само да обясня структурата. Във
фактурата на всеки един на тук присъстващите от домакинството му
влизат същите добавки, които влизат и към тази цена пренос. Ако тя
отпадне за някои, това значи, че България ще изнася на външен пазар
електроенергия, която е намалена с по-малка цена от тази, която плащат
всички вътрешни потребители в страната, включително и миньорите. И ако
това нещо някой каже как да стане, но ЕСО е направило всичко възможно
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това да има. В момента има над 1500 мегавата разрешен капацитет. Ние с
Министерството, с новото ръководство направихме постъпки пред турския
оператор. В Брюксел, доколкото знам, господин Минстърът и
Зам.министърът са говорили за увеличаване на капацитета към Турция,
защото там е истинският пазар в момента.
ЗАМ.МИНИСТЪР БОЖАН СТОЯНОВ:
Акотекартина, това е единственият пазар.
Г-Н ИВАН ЙОТОВ:
А на унгарската борса в момента цената е между 17 и 20 евро,
представете си за какво става въпрос. И това ще продължи,докато има
пълноводие в съседните страни, те също като нас няма да си позволят да
внасят енергия, а ще използват собствените си ВЕЦ-ове. Цената в момента
е такава не защото някой я иска, защото такава е конюнктурата.
За пример искам да кажа, че сме се стремяли да изнасяме в скъпите
страни – като Турция, Гърция. В Гърция сме имали съмнение за предаване
на българската енергия по подводния кабел към Италия. Но повече от два
месеца този кабел е изключен от двете страни. В момента няма пазар за
електроенергия, това го заявявам най-отговорно, че ще се промени. Имало
е случаи, когато аз съм бил свидетел, когато сме се връщали към
топлофикационни централи, да пуснат още един блок и то знаят, че няма
как да го направят, беше показано много хубаво на слайда колко беше
максималният товар на системата в 2011 г. и 2012 г.
Искам да ви кажа, че в този момент България реализираше 1100
мегавата износ при изключително търсене и тогава имаше нещо друго –
ние се стремяхме макар и не с открити чела, да защитим българските
потребители, да остане българската енергия тук, защото е по-евтина.
Българската енергия ще стане по-конкурентна, бъдете сигурни, включая
всичката в микса, но в момента конюнктурата е такава и тя ще продължи
месец и нещо.
Г-Н АЛЕКСАНДЪР ЗАГОРОВ от КТ „Подкрепа”
Ако става дума за един месец, може би ще издържиме, но въпросът е,
че перспективите за Турция, за която много се говори от две седмици, но
знаем, че става въпрос за около 450 мегавата, а ако разрешат
допълнителните 100 мегавата, това е почти 1/3 за Гърция.
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
2/3 за България, 1/3 за Гърция.
Г-Н АЛЕКСАНДЪР ЗАГОРОВ от КТ „Подкрепа”
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Точно така, но това няма да реши въпроса и няма да отпуши
системата. Влизаме в някакъв неразрешим казус. И да разчитаме, че през
юни ще тръгне износът?
Г-Н ИВАН ЙОТОВ:
Не, да разчитаме, че ще има по-голям товар и ще тръгне системата. И
искам да кажа, че никой от тук присъстващите не може да докара товар на
системата. Това беше написано в презентацията: той идва, когато всички
ползваме електроенергия, а когато не я ползваме, се получава този случай.
Аз съм бил свидетел на няколко кризи в енергетиката, но като тази –
за първи път, защото тя не е породена от недостиг.
Г-Н ПЛАМЕН СТЕФАНОВ, председател на УС на „ЕНЕРГО-ПРО”
Навсякъде е възможно чрез протести.
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
Само едно уточнение. 100% съм с Вас, само че ще трябва да
спазваме Закона. Може би ще отнеме малко по-дълго време, отколкото на
всички нас ни се иска, но задължително трябва да спазваме това. Иначе ще
ни обезгавят всички нас.
Г-Н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ:
Това винаги е липсвало в сектора „Енергетика” и за съжаление
нашите най-лоши прогнози се сбъднаха и нещата няма да станат по-добри.
Ние трябва да определим много ясно посоката за развитие, какви са
решенията сега, следващите дни и месеци. Какви са решенията за 2020,
къде да бъде България в 2030 година? Само че да го направим сега. Ние
трябва много ясно да знаем, че тези 14 хиляди мегавата, кои от тях трудно
затваряме, трябва да направим финансова обосновка на всичките
източници, кой колко приходи, кой колко разходи носи, какво ни носи
ВЕЦ, какво ни носи ТЕЦ, какво ни носи ВЕИ. Това нещо отсъства, ние
нямаме такава дългосрочна визия – това е нещо, което от
природозащитните организации сме поискали от много години и ако това
не го направим, всяко едно решение, което се вземе и в момента, и от
следващото правителство, и от следващите правителства, то ще бъде
грешно.
Затова аз предлагам да тръгнем по посока на консенсус, на решения.
Да вземем една цел, която Европейската комисия поставя – 2050 година.
Оттам да тръгнем. Просто в три реда какво искаме да бъдем там и после да
си поставим конкретните цели и конкретните мерки. Така по-лесно ние ще
намерим решение.
Само ще припомня, че преди 12 години в България беше оповестено,
че трябва да затворим старите ТЕЦ-ове, за които имаме наказателна
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процедура. През този период ние трябваше да изработим алтернативна
заетост на тези хора. Това нещо трябваше да се случи. Ние не само че не
затворихме старите ТЕЦ-ове, но построихме новите и вече сме на този пик
от 14 хил.мегавата.
От май месец т.г. влиза в сила Директивата за енергийната дейност,
която ни задължава годишно да си намаляваме енергопотреблението с 1,5
%. Как ще постигнем тази цел? Това са въпросите, които стоят на масата,
уважаеми господа, и ние трябва да поемем отговорност, защото всяко
едно решение, което не е в тази посока погледнато и поставено на масата и
обвързано, няма как да доведе до удовлетворяване на всичко онова, което
всички ние искаме. Ние живеем в тази държава, нашите деца живеят тук,
нашите родители. И това е основното, което ние трябва да поставим.
Защото всяко едно противопоставяне на решение води до конфликт и до
удовлетворяване на определен интерес, но временно, не дългосрочно.
Съжалявам, но няма как да стане по друг начин. Така е ставало
навсякъде по света, така трябва да стане и в България. Апелирам лично
към Вас, защото аз припознавам и друга страна, да не допускате да бъдете
манипулирани от тези структури на енергетиката, които ни доведоха до
този труден проблем.
Разговаряйте повече, качвайте всичко в Интернет, уведомявайте
хората по всички възможни канали.
Съжалявам, г-жа Жотева, програмата за днешния дневен ред беше
преди два дена качена, а не преди две седмици. Няма как, ако не сме
публично информирани и достъпни и всичките карти не са свалени на
всичките седящи хора у нас това да се случи. Това ако се случи по време на
Вашето управление, господин Василев, ще е една огромна победа в
сектора на „Енергетиката”.
Имам още много неща да кажа, но ние ще работим и в писмена
форма, както го изисква и Законът. Можете да разчитате на много
предложения – добри и качествени, такива, каквито работят и в други
страни и които са приложими в нашата ситуация.
Благодаря Ви.
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
Преди да дам думата, може ли само един бърз въпрос към всички тук
присъстващи
Инж. АЛЕКСАНДЪР ЗАГОРОВ - КТ „ПОДКРЕПА”
Искам да взема думата за реплика, защото след това нещата ще
бъдат малко разводнени.
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
Добре.
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Г-Н АЛЕКСАНДЪР ЗАГОРОВ - КТ „ПОДКРЕПА”
Ужасно е в духа на това да има и някаква безперспективност в
нашите действия като Обществен съвет. Това е ясно, че е от полза на
другите, само че репликата ми е свързана с една бърза реакция – искането
да се затварят ТЕЦ-ове и приказките „на АЕЦ дайте да видим какво ще
затворим”, не са в полза на това, за каквото сме се събрали. Нека да
оценим какви възможности има енергетиката, в момента тя е в шок. Ясно
е, че ние трябва да направим наистина няколко вида действия. Първите са
действията на деня, със срок вчера. Какво при това законодателство можем
да направим, за да облекчим товара и върху дружествата, и върху
гражданите и смея да ви уверя, че представителите на синдикатите работят
в някои от тях като производители и т.н. Така че ние имаме доста сериозни
проблеми, по принцип, за да почнем да спорим кое да затворим.
Следващото нещо. Трябва да набележим някаква стратегическа
рамка и някакъв план на действия да имаме наистина, защото в момента
щипнем тук, щипнем там – така няма да може да продължи дълго. Ясно е,
че това е първо заседание, тежко заседание, не се познаваме, но вярвам и
усещам, че има нагласа да започнем да се сработваме.
Истината е, че още веднъж да го кажа: прозрачността и
предвидимостта на нашия Съвет е един сигнал за това - да бъде
енергетиката прозрачна и да има предвидимост в нея, а оттам нататък за
всички ще е по-лесно – за потребители, производители, снабдители,
търговци и ще бъде по-лесно управляема. Благодаря Ви.
Г-Н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ:
Европейският съюз каза „преструктуриране” - не затваряне. Ясно е,
че никой не иска да загуби работни места и т.н. и да взима социални
помощи. Това е факт. Мисля, че това е нещо, около което всички можем да
се обединим. Но има и други цели, които също трябва да се спазват и да се
гледат, и нови работни места, които да са по-доходоносни и за бюджета, и
за нас, и за хората.
Инж. АЛЕКСАНДЪР ЗАГОРОВ - КТ „ПОДКРЕПА”
Нека да гледаме реалността и малко по-внимателно реагирайте,
защото на всички е ясно, че тя няма да закрива електрически централи и
няма да освобождава миньори. Обаче молбата ми е процедурна, защото
тука личи нагласа, желание за работа, но в крайна сметка оттук ще си
излезем с един хубав общообразователен диалог.
Молбата ми е, на следващия Съвет, ако може да се подготвят
някакви проекти за решение, които да се обсъждат.
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
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С Вас съм. Може ли, за да бъдем подготвени и да можем наистина да
почнем всичките да мислим, а не само Министерството да мисли, и тук
само да обсъждаме.
Може ли да ви помоля за две неща:
- първото е всичките тук присъстващи, представители на
организации, компании и т.н., да поемат ангажимента преди следващия
Съвет на секретаря на Гражданската квота да дадат писмено съгласие за
отпадане на търговската тайна, за да може договорите да бъдат
публикувани – договорите за доставка, договори за производство, за
търговия – да поемат това. Много бързо искам да видя вдигане на ръка на
съгласните?
Инж. АЛЕКСАНДЪР ЗАГОРОВ - КТ „ПОДКРЕПА”
Може ли? Извинявам се.
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
Да.
Инж. АЛЕКСАНДЪР ЗАГОРОВ - КТ „ПОДКРЕПА”
Процедурно всички енергийни предприятия, контрагенти на НЕК и
др. са потвърдили към момента, че над 80 контрагента са дали
положително становище за отпадане на търговската тайна, но не
гарантирам, че колегите, с изключение на Марица – 3, са потвърдили
съгласие за отваряне на договорите. Това е процедура на НЕК, която върви
и ще бъде публикувано.
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
Да, това е процедура на НЕК и това ще бъде публикувано. Ние
помолихме НЕК да поеме ангажимента още с влизането на новото
правителство, но бих искал да апелирам към всички, до които процедурата
не е стигнала и имат някакви притеснения, да поемат ангажимента това да
се случи, ако сте съгласни, разбира се, ние няма как да ви принудим.
ЗАМ.МИНИСТЪР БОЖАН СТОЯНОВ:
Това е Обществен съвет. Каква е обществената воля по въпроса?
Инж. АЛЕКСАНДЪР ЗАГОРОВ - КТ „ПОДКРЕПА”
Трябва да видим тази влизаща информация и да видим всички
парченца заедно, както казахте, в краткосрочен, средносрочен или
дългосрочен план, защото ние не можем да вървим в различни посоки.
Г-Н ПЛАМЕН СТЕФАНОВ:
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Ако може едно отклонение. На нас ни трябват около 10 дена за
договорите, да съберем всички договори от контрагентите. Чувал съм за
това, но това е абсурд.
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
Идеята е всички договори да станат публични, а синтез след това.
Всички ние по масата ще разпределим дейностите, за да направим синтез.
Няма как да направим синтез, без да е публична информацията.
Г-Н ВИНАРОВ
Подработили сме материалите, които ще Ви дадем. Сега предадох на
г-жа Жотева, може да ги разгледате.
ЗАМ.МИНИСТЪР БОЖАН СТОЯНОВ:
Говорим в момента: имат ли желание тук представителите на
обществото, доколкото това е Обществен съвет, имат ли желание тия
договори да бъдат видени и ако имат желание, покажете го с вдигане на
ръка. (изчаква)
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
Има ли хора, които не са съгласни? (изчаква) Няма несъгласни, значи
това го приемаме. Има ли несъгласни? Не виждам.
Г-Н АНГЕЛ МИТЕВ (Марица Изток 1) (не говори на микрофона)
Тайната на договорите представлява една защита на клиента, да
може в бъдеще да преговаря с негови клиенти, да има възможност да даде
една разумна цена. Когато се запозная с всичките доставки, водени досега,
когато се върна, ще направя равносметката, но сега не мога да твърдя със
сигурност. Затова казвам, оставяме на масата това нещо, ще отговорим
официално, нашите адвокати ще го предадат, но за Ваше сведение на сайта
на парламента са качени нашите договори. Това е също публично, но това
не е на 100%.
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
Т.е., ние имаме ли Вашето разрешение да ползваме това, което е вече
публично?
Г-Н АНГЕЛ МИТЕВ (Марица Изток 1) (не говори на микрофона)
Не знам какво ще решат компаниите, но формално на практика го
имаме.
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
Но кога?
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Г-Н АНГЕЛ МИТЕВ (Марица Изток 1)
Мисля, че в 7-дневен срок.
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
Благодаря.
Г-Н ПЛАМЕН ДИЛКОВ, Хидроенергийни централи – ВЕИ сектор:
Аз съм представител на Хидроенергийната част на този сектор. В
рамките на шегата, вярвам, че всичките са щастливи, че има хидроресурс и
че в момента годината е средновлажна и че всички разполагаме с тази
балансираща мощност, така че това е едно добро нещо, макар че съдбата е
с минимума на натоварването на системата.
Първо искам да сигнализирам. ВЕИ инспекторът има различни лица.
Ние се занимаваме с енергетика за балансиране. Най-малко трябва някой
да се обръща към нас, защото особено в нискорисковите централи
произвеждаме енергия, която е базова, т.е. централата и която и да е друга
централа е прогнозируема.
Ние изпълняваме всички условия по закон и се радваме, че който не
изпълнява условията по закон трябва да бъде санкциониран и съответно
оборудваме нашите централи с всичко нужно, за да могат да бъдат
откачени, да могат да бъдат проверявани, да могат да бъдат контролирани.
И откриваме, че който може да прави това контролиране, не е в състояние
да прави прогнози, не е в състояние на предаде тези прогнози нагоре по
системата.
Значи, първото нещо: трябва да проверим как да променим това
положение, така че ЕРП-та да са в състояние да си изпълняват едно
задължение. Нищо лошо за миналото, но за в бъдеще не можеш да
продължаваш и съответно да се прехвърля на друг отговорността заради
нещо, което не е изпълнено.
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
Чудесно. Може ли да Ви помоля с ЕРП-та да направите една работна
група и да го изготвите това като предложение?
Г-Н ПЛАМЕН ДИЛКОВ, Хидроенергийни централи – ВЕИ сектор:
Чудесно. Много добра идея, защото и без друго ние с ЕРП-та
непрекъснато работим и се смятаме за колеги, но пак казвам, ако по
веригата има проблеми, те трябва един по един да се отстраняват.
Следващото нещо. Приветстваме позицията на Гражданската квота и
на всички, на които им е драга и енергетиката, и природата, и всичко в
България, защото ние трябва да вървим към единна независимост и
диверсификация, първо. Разбрахме от слайдовете, че 70% сме зависими от
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внасяне на ресурс. Значи и там трябва да видим какво трябва да се
направи, защото трябва да използваме твърдо нашите си ресурси. Трябва
да имаме прозрачност при формирането на цените.
Вашето последно предложение ние го приветстваме, защото ВЕИ
секторът е напълно прозрачен. Практически всичките наши параметри са
публични и въпреки това, ако има някакви данни, отсега казвам, в сектор
„Хидроенергетика”, който по някаква причина трябва да има оторизация,
засега ние казваме всички частни поделектрически централи са на
разположение да си дадат своите параметри, макар че те са част от
обосновката на нашите инвестиционни разходи и ние ги предаваме на
ДКЕВР, така че те са част от документацията, която предаваме.
Изглежда че конструктивно може да се върви към либерализиран
пазар, може да се върви към търговия, може би трябва да се сформират
групи на отделните участници в тази маса и да бъдат изчиствани отделните
проблеми, без да се стига до това, което беше казано от колегите – една
Ваша заповед, нужда от друга заповед, вече от по-високо, която да се
базира на опасност за системата и нейното изпълнение по трети начин от
електро-разпределителните дружества и в краен ущърб на възобновяваните
енергоизточници, където между другото има и социални проблеми. Защото
напомням, че зад енерговъзобновяемите източници работят също хора.
Прогнозите са, че това са близо 20 хиляди души, които са заети около този
сектор. Т.е., това е също един проблем в мините и не само в мините.
Въпросът е, че ние, понеже сме в един сектор напълно либерализиран, и
сме стотици, не можем да мобилизираме утре сутринта да дойдат да
протестират по простата причина, че сме либерализирани – много
компании, всяка е независима и си работи за себе си. Надявам се, че няма
да има нужда да се консолидираме и да бъдем като един субект заедно с
нашите заети в сектора.
Г-Н .......................... (ВЕИ)
Тук се чуха мнения за прозрачност на договорите. Ние сме за тази
прозрачност във ВЕИ сектора и мисля, че ние сме прозрачни най-вероятно
от всички. Бихме искали да влязат също така институции, които да са
също така прозрачни.
Ние имаме известни идеи. На нас ни е много трудно например да
достигнем до информация относно това какви пари, какъв е трансферът на
средства с определена добавка към - от производители, от клиенти - към
производители. За това нямаме никаква информация.
Другият въпрос, който е важен по темата „договори”, бихме се
радвали да получим информация да бъдат въведени наистина подписаните
предварителни, окончателни договори, договори за присъединяване, тъй
като ние говорим в момента за един проблем, който се е създал през
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годините и този проблем ще се задълбочава, ако няма предвидимост, ако
няма стратегия за развитие.
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
Със сигурност, специално за договорите в държавните дружества и
трансферите към Българския енергиен холдинг, що се отнася до
присъединяване, тези неща кой реално ги контролира? (отговарят, че това
е известно)
А можем ли да го направим публично, на едно място
централизирано?
Г-Н .......................... (ВЕИ)
Като казвам, че е известно, но имаше доста потърпевши по темата
„отлагания”, „условия”, „промяна на условия”, „отлагания” и след като са
направени доста инвестиции. Ние чакаме информация какви мощности все
пак са останали заявени от инвеститорите за следващите години като
изграждане, на кои дати се очаква да се присъединим ..., тази информация
не се е променила
Г-Н ИВАН ЙОТОВ:
Тук бих могъл да отговоря частично, тъй като част от информацията
би трябвало представител на НЕК да каже. Имам предвид по
предварителните договори – предполагам, че това ме питате. Мога да Ви
отговоря, че ЕСО за следващата година ще внесе предложение в Декаедър
за нулево присъединяване на централи от ВЕИ. Такава е ситуацията в
момента. Съжалявам, че трябва да кажа всичките, защото в Закона не са
отделени малки ВЕЦ и Топлофикации и производство от биомаса. Това е
наше предложение за законодателна промяна в бъдеще, тъй като аз винаги
ще поддържам производството от малки ВЕЦ и производството от
биомаса, защото тя е предвидима. Тази енергия е предвидима, тя винаги
служи за балансиране и тя може да се ползва, когато е необходимо. Затова
ще инициираме такава промяна. Но дотогава, докато няма Народно
събрание, няма да дадем нищо друго за присъединяване.
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
Сега НЕК, след него Български енергиен холдинг.
Г-Н ........................
По отношение договорите на НЕК с всички доставчици и клиенти,
доколкото разбирам има инициативи договорите да се публикуват, които,
предполагам са търговска тайна и трябва да има правно становище.
По отношение на балансиращия пазар искам да добавя нещо. БЕХ
всъщност контролира енергоразпределянето между НЕК и ЕСО в
63

съответствие с трети енергиен хабилитизационен пакет. ние сме в доста
напреднала фаза.
Също има проект за законодателни промени по отношение на
въвеждане на либерализиран и балансиращ пазар, като колегата от
Асоциацията на .................много просто обясни, че зелените ВЕЦ също са
балансиращ в системата елемент. Искам само да подчертая, че в момента
това инициира и някои от .................на НЕК също изпълняват тази
функция. Разходите, които са свързани с това балансиране, в момента не се
покриват.
На тази графика, която показа г-н Георгиев за ценообразуването,
никъде не видях разходи, свързани с балансиране. Само мога да Ви кажа,
че за Ваше сведение за миналата година тези разходи са над 120 милиона.
РЕПЛИКА:
С балансирането на Атомната централа.
Г-Н ........................
Не само с балансирането на Атомната централа. Г-н Йотов може да
потвърди.
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
Може ли само последни изказвания и след това да приключим с тази
точка и да продължим със следващата точка от дневния ред.
Г-Н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ:
Аз се надявам, че като резултат от работата, ще се получат добри
предложения за промяна на конкретни закони, а така също за цели,
стратегии и планове за действие.
И все пак да не забравяме откъдето всичко започна – истинското
желание на хората за промяна. След като стратегическата програма, идеята
за промяна на енергийната зависимост на хората и домакинствата, нека да
не го забравяме. Ако това успеем да го постигнем, говоря като за основа,
се обръщам към представителите на ЕСО и на ВЕИ, в крайна сметка ние
ще вървим към едно следващо развитие и към една различна икономика и
бъдеще. Отнякъде трябва да започнем. Европейските страни започнаха,
време е и ние да тръгнем в тази посока. Благодаря.
Г-Н НИКОЛА НИКОЛОВ, Фотоволтаични централи
Уважаеми господин Министър, аз само искам да Ви помоля за
яснота: да призовете да се спрат незаконните действия, които Вие не сте
разпореждал, със спирането на електроцентрали от възобновяеми
източници. Това трябва да стане абсолютно ясно, защото иначе ще
продължи
хаосът,
който
цари
на
територията
на
две
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електроразпределителни дружества и незаконните действия, за които ние
за съжаление можем да търсим обезщетение само от държавата и от никой
друг.
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
Хайде да не се заплашваме кой какво ще търси. Има съд, който може
да прецени, но г-жа Харитонова и г-н Йотов могат да потвърдят, че винаги,
когато съм говорил с тях, съм казвал да се спазва Закона на 100%, не само
формално, но наистина на 100%, така че това продължавам да го твърдя.
Може би в заключение на тази първа точка, ще помоля и вие да
добавите като последващи първи действия:
първо, отваряне на договорите, т.е., които компании не са изпратили
разрешение за това,
да го изпратят на гражданския секретар на
Обществения съвет, за да можем да отворим договорите и да се направи
по-добър..............;
второ, работна група между ВЕИ и ЕРП също да се включи като
експертиза за това, че когато една информация не се предава и не стига до
ЕСО, да започне да стига до ЕСО, за да може да се управлява системата
по-добре;
трето, преработване на много добрата презентация на господин
Георгиев с оглед на това, каква нова информация ще излезе от съответните
договори и синтез на новата информация.
Г-Н НИКОЛА НИКОЛОВ:
Може ли да я получим все пак, макар че подлежи на промени?
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
Да, разбира се. Ще я качим на Web сайта с уговорката, че това е все
пак предварителна презентация.
Г-Н ГЕОРГИ КОТЕВ:
Като четвърта точка Вие предложихте и настоявам да влезе анализ
на съставите на държавните енергийни предприятия.
Аз визирах
конкретно господин Уручев, но...
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
Това тече при нас в Юридическия отдел, но ако Вие искате да
предоставите юристи, с удоволствие бихме ги включили в тази работна
група.
Г-Н ГЕОРГИ КОТЕВ:
По-скоро информация, но мисълта ми е да бъде четвърта точка в
списъка, който току-що изредихте.
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МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
Да, добре, поемаме го ние това като ангажимент:
четвърто, да се направи юридически анализ за съвместимост на
всички членове на борда.
Г-Н НИКОЛА НИКОЛОВ:
Уважаеми господин Министър, според мен, в смисъл да започнем с
категоричното изпълнение на нашите ангажименти, за които сме се
събрали.
Г-ЖА БЕТИНА ЖОТЕВА:
Това е следващата точка от дневния ред. Нека да довършим първата.
Четирите точки, по които се съгласихме, влизат в протоколите и ще бъдат
изпратени на всички участници. Благодаря.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕТКОВ, представител на ветроенергийните
електроцентрали:
Имаме едно предложение към ЕСО с оглед да се постигне
максимална прозрачност на пазара, на уеб сайта на ЕСО он лайн да се
показва производството на всички електроцентрали на територията на
града. Вие я имате информацията, въпросът е чисто технически.
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
Господин Йотов, възможно ли е това?
Г-Н ИВАН ЙОТОВ, Изпълнителен директор на ЕСО:
Он лайн в момента не виждам да ви е нужно, но ние правим това
нещо в момента и го показваме на база изминал месец. Тази графика, която
е показа господин Георгиев, аз имам такава например за друг ден, също е
показателна. Добре, ще направим така, че да я има.
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
Може като пета точка да запишем: г-н Йотов да даде точното място
за тази графика.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕТКОВ, представител на ветроенергийните
електроцентрали:
Аз съм показал, в момента интересното за Вас е намаляването на
Козлодуй.
Г-Н ИВАН ЙОТОВ, Изпълнителен директор на ЕСО:
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Ако става въпрос за енергийния микс, за размера на базовата цена, по
тази графика не може да се съди за тези промени. По-скоро трябва да има
отделните производства на всички електроцентрали, включително и
заводските и топлофикациите.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕТКОВ, представител на ветроенергийните
електроцентрали:
Между другото, във Вашата презентация цената на Топлофикация
„София” е 299 лева, на имайте предвид, че цената на Топлофикация
„София” беше 326 лв. от 1 юли 2012 г., 299 лв. от 1 април от онзи ден, т.е.,
би следвало да се заложат средно претеглени цени по отношение на
количеството произведена енергия.
Г-Н ИВАН ЙОТОВ:
Аз обаче не съм абсолютно сигурен да се занимаваме с това нещо,
дали това нещо може да бъде, не че се съмнявам в целта на искането на
господин Петков, но ще проверя и при възможност това нещо ще бъде
направено.
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
Може ли тогава да го преформулираме като работна група между
Вас и господин Петков така че да видите дали е възможно, в какви срокове
и т.н.
Г-Н ИВАН ЙОТОВ:
Няма проблем. Просто не зная техническата възможност, никакви
други забележки. Това се нарича „Оперативна диспетчерска ведомост”,
която работи диспетчерът ежеминутно. Има го он лайн, Вие ако имате във
Вашия кабинет, но дали го има и защо трябва да го има?
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
Добре. Благодаря Ви.
Г-ЖА БЕТИНА ЖОТЕВА:
По 7-те мерки, които Министър Василев обяви в началото на
миналата седмица, сега ще направим преглед какво е направено по тях.
Естествено след това ще ви дадем възможност за обсъждане на тези мерки
и много моля, всеки един от вас наистина за протокола да даде също свои
предложения какво трябва да се направи утре, в неделя, понеделник.
Благодаря.
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
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Може би да започнем с няколкото мерки, които дискутирахме с
госпожа Харитонова. Заповядайте.
Г-ЖА ХАРИТОНОВА, ДКЕВР:
(Чете) „Точка 1. Производители на енергия от възобновяеми
източници Фотоволтаици и Ветроцентрали, които 9 месеца са били в
неизпълнение на Закона - чл.30 ал. 4 и 5 от Закона за енергията от
възобновяеми източници, да бъдат спрени временно до изпълнение на
законовите изисквания.”
Този член 30, ал. 4 и 5 всъщност вменява на ВЕИ-та задължението
за предаване он лайн информация за производството от ВЕИ-тата на базата
на общи условия на договорите с електроразпределителните – на
енергийните дружества, въпреки че те също са енергийни дружества с
разпределителните и, респективно, преносното предприятие. В момента се
приемат, т.е. се одобряват общите условия, защото по Наредбата и по
Закона ДКЕВР трябва само да одобри общите условия на договорите, а те
се предлагат от съответните енергийни дружества. В момента точно това
се прави в комисията и това, което за мене е план-график, е в рамките на 23 седмици процедурата да приключи.
Процедурата обаче може да се удължи поради следната причина:
Електроразпределителните дружества е трябвало да направят обществени
обсъждания на тези общи условия. Това, което стана ясно оня ден от
страна на производителите от възобновяемите енергийни източници, това,
което те ни заявиха на една среща в комисията, че на практика тези общи
условия, които е трябвало да минат на обществено обсъждане и са минали
на обществено обсъждане, се различават доста от това, което е
пристигнало в комисията, така че юристите казаха, че може да се направи
едно обществено обсъждане при нас, но реално Законът и процедурата не
го позволяват, но и в нарушение на процедурата, защото това не е някакво
съществено нарушение, ще направи едно такова обществено обсъждане в
комисията.
В тази връзка в Комисията пристигнаха жалби от производители от
възобновяеми
източници,
които
са
били
принудени
от
електроразпределителните дружества да заплащат допълнително тези
средства за предаване на он лайн информация, независимо, че са си
предплатили цената за присъединяване, съгласно Закона. Тези случаи ще
бъдат проучени и респективно Комисията ще вземе отношение и с
решение ще повдигне този въпрос, ще окаже на разпределителните
дружества какво трябва да направят и какво не трябва да направят.
Този проблем не съществува в преносното предприятие, защото там
самите договори за присъединяване много подробно са разписани за
създаване, формата и средствата за предаване на тази информация.
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Втора точка. Подготовка и изпращане на предложения до ДКЕВР за
смяна на начина на изчисляване на енергията, произведена от заводските
централи с кафява енергия. ДКЕВР да въведе механизъм за нехилирано
изкупуване от НКЕРП на електроенергия, произведена от заводски
електроцентрали и да се заплащат само разликите между производството и
консумацията.
Това сме обсъждали с Министерството и Министерството
респективно има ангажимент за подготовка на Наредба № 4 (ще ви
заблудя, ако ви кажа номера). Тука наистина тук ще работим заедно с
Министерството, но трябва да отбележа, че има Закон за енергетиката,
където категорично са указани условията за изкупуване на тази енергия,
която е свързана с производството на пара.
Пета точка. ЕСО да предложи редуциране, това господин Йотов ще
каже.
Четвърта точка - пак е господин Йотов. ДКЕВР да преразгледа
възможността за модифициране на такса пренос с оглед стимулиране на
износа. Аз преди малко казах становището на ДКЕВР.
Шеста точка. ДКЕВР да приема правилата за търговия, като осигури
влизането им в сила до 15 април 2013 г., както и да одобри до същата дата
общите условия за достъп на производители до пренос на
електроразпределителните мрежи. Втората част на въпроса казах. Първата
част на въпроса до 15 април да се приемат правилата, но реално те ще
трябва да влязат, а това е заветната ми цел – да стане това нещо, за да не
може после никой да не може да се оплаква, че е онеправдан, че не е
допуснат на пазара и че носи някакви негативи от това, че няма пазар.
Седма точка. ДКЕВР да изготви механизъм за точното определяне и
контрол на количествата електрическа енергия, формиращи квотата за
обществен доставчик, квотни централи, обществен доставчик, крайни
снабдители. Това си е в процеса на целевото определяне преди 1 юли и
нещата ще се случат. Това е касаещото ДКЕВР.
Г-Н СВЕТЛЬО КИРКОВ, представител на фотоенергетичните
централи, които са с най-малка мощност от порядъка от 5 до 10
киловата.
В момента получавам и днес също съм получил писмо от ЕРП, в
което
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
Но кажете от кое ЕРП.
Г-Н СВЕТЛЬО КИРКОВ
Нашите централи са тези, които са по покриви, по гаражи, които са с
най-малка мощност. Нашата инвестиция е от порядъка на 100 хиляди лева.
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В момента имаме визуални договори, в които искат в 14-дневен срок да
платим табло, което е със стойност 24 хиляди лева във връзка с това
разпореждане....Между 30 и 200 киловата инвестицията е от порядъка от
100 до 300 хиляди лева. В момента ние сме принудени по някакъв начин
или да платим тези 20 хиляди лева, или да си изберем друга опция, т.е. да
го проектираме друго табло, но шансът да постигнем успех става много
малък.
Т.е., ние сме принудени да правим допълнителни инвестиции, които
сме платили преди две години, но сега ние не можем, защото нямаме пари.
За големите производители, за тях не е проблем да извадят тези 20 хиляди
лева, за да си сложат това табло. Но за хора, които са със семейни фирми,
които са инсталирали на покрив, на някакво малко пространство панели, за
тях това означава фалит.
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
Значи този въпрос беше поставен на първата среща с възобновяемите
източници и тогава доколкото знам, заедно с ЕСО и ЕРП-та щеше да се
работи така че да се направи протокол за предаване на данни, без да има
задължение за определена технология, по която да ги доставят тези данни.
Г-Н СВЕТЛЬО КИРКОВ
Това не се случи. В момента ни се вменява това нещо, но не е
предвидено по никакъв начин, че над 40 киловата, човек, който ми се
обади вчера, каза, че има 40 киловата централа, искат 21 хиляди лева за
едно табло. Каквото и да има вътре в това табло, то не може да струва 21
хиляди лева и то да бъде поставено по някакъв начин в срок от 14 дни.
Това е пълен рекет. Как може на 1000 български фирми да се вменява това
нещо!

МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
Разбирам Ви, само че ако направим за един човек изключение от
закона, ще трябва да направим за всички. Това е въпрос, който бих Ви
посъветвал да отнесете към парламента, когато парламент има. Но в
момента има закон и той трябва да се спазва.
Това, което ние можем да направим и трябва да направим, веднага
след като стана ясен проблемът, помолих господин Йотов да работи с
електроразпределителните дружества, както и с Вас и да се намери
възможно най-ефективният начин, т.е., да не се принуждавате да купувате
скъпи табла, ако има възможност това да стане с възможно най-евтината
технология. А господин Йотов ще помоля да види докъде е стигнал този
процес.
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Г-Н ИВАН ЙОТОВ:
Ние още щом получихме Вашите указания, започнахме да работим
по този въпрос, но във рамките на Закона, както Вие се изказахте преди
малко. Бяха направени N-ти на брой срещи с електроразпределителните
дружества, защото държа да го заявя. Този проблем с видимостта на
присъединените към разпределителната мрежа централи ние сме го
задавали и работим по него от повече от половин година. С различните
електроразпределителни дружества сме на различен етап от съвместимост
на системите. Проблемът между нас и тях е невъзможността за предаване
на информацията. Нека да не ми се сърдят електроразпределителните
дружества, но проблемът е при тях. Доколкото разбирам сега, проблем
има с малките централи, но аз смятам, че там един енергиен системен
оператор няма как да вземе отношение. Разбирам, че мощността е малка,
знаем, че е така, но просто това е наистина е между този, с когото сте
сключили договор за присъединяване. А електроенергийният оператор
няма лиценз за управление на електроразпределителната мрежа. Просто
ние им помагаме всячески, за да може да се предвиди това, за да не каже
утре, че в държавата е причината да се спират малките централи, които са
бедни, но къде е държавата, причината за това. И затова сме се ангажирали
он лайн. Но да Ви отговоря как, какви пари искат, няма как.
Г-Н СВЕТЛЬО КИРКОВ
Аз разговарях с човек от ЕРП, той ми каза, че трябва да изпълнява
това, което трябва да бъде и не може да даде това решение и ни изпраща
тези договори.
От друга страна, ние даваме информация, разполагаме с тези данни,
въпросът е, че те не са във вид, който на тях им е угодно. В Закона какво
пише, че ние сме длъжни да пренасяме и да предаваме данни, но никъде не
пише, че трябва да бъде във вид, който те ни поставят, да бъдем със
„Сименс” оборудване и с хиляди други неща, които водят до тази цена.
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
Значи този въпрос ние го поставихме, че това, което се изисква от
Закона, е системен оператор, а не да се задължава да се използва
определена фирма. Имаме представители на ЕРП, ще помоля да вземете
отношение по въпроса.
Г-Н ПЛАМЕН СТЕФАНОВ:
Аз не мога да говоря за конкретните оперативни решения на
електроразпределителното дружество. Не мога да не се разсърдя на едно
твърдение, че проблемът е при нас, защото по същия начин ние можем да
кажем, че нашите системи не могат да се свържат със системата на ЕСО.
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Така че това е един чисто технологически проблем, където мисля, че
максимално добре в оперативен порядък работим със системните
оператори и се надяваме да бъде решен в рамките на седмица –две.
Г-Н НИКОЛА НИКОЛОВ:
Само да припомня. Съжалявам, че господин министърът излезе, но е
съвсем ясно следното: че трябва да получат всички ВЕИ
електроразпределители отворени спецификации, които да не задължават
закупуването на конкретно оборудване и мисля, че господин Куюмджиев
вече на работната среща беше направено.
След това ние припомнихме, попитахме възможно ли е за по-малките
под 200 киловата да се ползва тяхната вътрешна система на
електроразпределителната връзка, защото те по нулевото жило на
трифазен ток си пренасят данни 7 минути в енергопровода, вероятно и
ВЕИ има такава система. Защо трябва да се задължава ВЕИ производители
да купуват оборудване, при условие, че така или иначе от електромера, по
който се отчита произвежданата електроенергия и по който се плаща, текат
данни за някакви минути. Вероятно такива малки мощности да ги следите
он лайн в протокол със 7 секунди, е безсмислено. Така че ставаше дума за
това, наистина, електроразпределителните дружества да направят този
компромис, който и министърът предложи.
Г-Н ИВАН ЙОТОВ:
Ами ние не сме искала за 7 секунди да приемаме данни и ако
погледнете протоколите от срещите между нас, не са поставени такива
условия. Дори няма как да разделим на база на съществуващия закон да
разделим едните от другите. Съжалявам, но е така. Иначе много добре
разбирам какво искате да ми кажете. Но ако ми покажете начина, по
който... (не довършва)
Г-Н НИКОЛА НИКОЛОВ:
Опитвам се да транслирам Вашата молба пред Министъра, за това
става дума. И поне един път да проявят воля да не тормозят
възобновяемите източници, особено малките, семейни, които по никакъв
начин не ги натоварват. Да ви кажа, че от първия трансформатор се
потребява тяхната енергия.
Г-Н ИВАН ЙОТОВ:
Да не искате да кажете от настоящия Съвет да излезе някакво
решение или как да го нарека не зная, какви са му правомощията, за да
може да излезе с решение, в което да каже на малките да тръгнат да

72

предават на определен период, не на 7 секунди, да кажем на 15 минути.
Това ли да разбирам?
Г-Н НИКОЛА НИКОЛОВ:
Мисля да препоръчаме, защото няма какво друго да направим, освен
да се отнесем с разбиране наистина към малките производства.
Г-Н ПЛАМЕН СТЕФАНОВ:
Мисля, че този въпрос беше разгледан веднага на срещата, която
беше свикана в петък при господин Куюмджиев с молба до Министъра,
така че целият дебат по тази тема е протоколиран там. Аз мисля, че
тръгваме в грешна посока. Проблемите на българската енергетика са много
по-големи, те изобщо не касаят предаването на данни в реално време от
ВЕИ. Ние конкретно в момента имаме технически проблем с
балансирането на системата, който трябва да бъде решен и в момента се
захващаме с някакви конкретни изисквания и разпоредби и дискутираме в
детайл как това да бъде използвано. В същото време не мога да се съглася,
че ВЕИ производителите са били тормозени. Тук беше отправено едно
обвинение преди малко, че едва ли не, не сме заплащали цената на НЕК и
на ЕСО за потребяваната от ВЕИ енергия. Това категорично не е така. И
ние си заплащаме добавката, както и всички добавки, включително за
произведените от възобновяемите източници, а по отношение на цената за
пренос и достъп, ние събираме от потребителите 9.01 лева за пренос, за
плащане на 9,47 лв., т.е. за това се плаща на база различни количества. А
на ВЕИ производителите заплащаме повече, отколкото сме събрали от
потребителите, така че не смятам, че с подаването на данни в реално време
е проблем, върху който трябва да концентрираме вниманието на всички, на
цялата общественост. Тук имаме конкретен проблем – за балансирането на
системата, който трябва да бъде решен по всички законови мерки.
Г-Н ВЛАДИМИР ДЕНЧЕВ, представител на Български енергиен
холдинг
Мога ли да взема думата? Искам и аз да кажа нещо, защото в крайна
сметка, когато Законът не функционира, но съгласете се, че тези малки
ВЕИ централи – този малък бизнес не трябва да допуснем да загине.
Защото това означава безработица.
Това, което искам да предложа, е да се предприемат и други мерки,
трябва да има и други алтернативи, защото аз чувам, че има и други
алтернативи, които не са обсъдени, и нека тези алтернативи да бъдат
разгледани тук. В крайна сметка, щом законът разрешава, има
алтернативи, защо да не изберем алтернативите?
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Г-Н ПЛАМЕН СТЕФАНОВ:
Както казах, специално нашето дружество, тъй като не мога да
говоря от името на други дружества, в този случай поемам ангажимент, без
това да е зададено като предварителна тема, която да се обсъжда, да се
изпрати искане към ръководителите да позволяват повече решения от
тяхна страна. А вече конкретно по отношение на прага и на границата от
30 киловата, тя е зададена от Закона, т.е., Законът казва до 30 и над 30
киловата и как да направим изключение за 40 киловата. Както каза
министърът, трябва друг закон да се приеме.
Г-Н ВЛАДИМИР ДЕНЧЕВ:
Да ви кажа ли друга гледна точка? Аз планирам да си поставя
няколко фото...в моята къща на село – струва 6 хиляди лева и това
означава, че това ако се провежда, трябва да дам 20 хиляди лева за тази
система. Така ли да разбирам? Конкретно говоря за това нещо. Така ли да
го разбирам? Това го няма никъде! Ето аз ви казвам, ако искам да си
поставя за 6 хиляди лева фотоволтаик, ако искам това да се поддържа,
трябва да платя 20 хиляди лева. Така ли? Защото това го няма никъде в
Европейския съюз и това го няма никъде по собствена децентрализация и
по собствено изнасяне на различни производства на електроенергия, на
малки независими. Съжалявам, дами и господа, тръгнете оттам и там е
решението, там е разковничето.
Г-Н ПЛАМЕН СТЕФАНОВ:
Такъв е законът.
Г-Н ВЛАДИМИР ДЕНЧЕВ:
Съгласен съм. Но тука сме, за да поставим нормативи, регламенти.
Г-Н ПЛАМЕН СТЕФАНОВ:
Трябва да се промени законът.
Г-Н ВЛАДИМИР ДЕНЧЕВ:
Променете закона, ние ще изпълним закона. Но нека да не си
затваряме очите и да бягаме от сериозната отговорност.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕТКОВ:
Прощавайте, може ли само една дума да кажа? Тук става въпрос, че
абсолютно е възможно моментално фактически от фотоволтаик ЕРП-тата
да си получат всичките данни. Въпросът е там, че ЕРП-тата не ги устройва
начинът, по които си получават данните. Всичките инвертори на
фотоволтаици генерират тия данни, които са достъпни по Интернет. Те
могат да си ги прочитат по Интернет и да си ги правят каквото си искат.
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Проблемът е, че те търсят данни по цифров протокол, и
пълнометражно...................за прехвърлянето на нормалните данни по
закона на техния цифров...............в страната който е. Те искат да натоварят
хората с разходи за тия табла. Таблата не са евтини в интерес на истината,
само за банята, която подгрявам, това табло струва 35 хиляди.
Г-Н ВИНАРОВ (КТ „Подкрепа”):
В заключение, това, което в началото го казах и пак го поддържам:
Министерството да командирова в цял свят специалисти в тази област,
както и за цялото ...............и експерти от енергоразпределителното
дружество, от ВЕИ-тата, експерти-енергетици по обслужването на цялата
система и след това се връщаме, много от нещата ще станат ясни. Сигурен
съм на 100% и разбира се, ще ви предам материалите и връзките, че такъв
случай – за 21 хиляди лева да се иска за едно табло 21 хиляди лева и
толкова време да си губим тука, е абсолютна глупост. Осъзнайте се и се
придържайте в съотношение към тези неща! Защото ние, гражданите, не
можем да търпим такова безобразие! Извинявам се за тона.
Но ако не го направите, ние ще намерим финансиране и ще станем
дори конкурентоспособни. Ще командироваме експерти и даже Ви каним и
Вас. Благодаря Ви.
Вижте, папката е там, до г-жа Жотева.
Г-ЖА БЕТИНА ЖОТЕВА:
Да, нямате проблем, ще я прочета на всички.
Г-Н ДИМИТЪР КУЮМДЖИЕВ, Дирекция „Сигурност на
енергоснабдяване” към Министерството
Аз много моля, коментарът по предаване на данните приключи.
Имаше работна група, имаше заседание, имаше събрание, протоколни
решения, които трябва да изпълняваме.
Тук се акцентира на едно частно предложение на ИГН, което, не
важи нито за ЧЕЗ, нито за Енергопром. Там решенията са по-гъвкави.
На това заседание се взе решение да се съгласува всеки производител
с проблемното ЕРП - минимумът от данни по протокол 105, по който става
предаването на данни и предаването на тези данни не изисква купуването
на табло за 27 хиляди лева. Така че недейте да заблуждавате всички, че
това важи за всички производители и за всички ЕРП-та.
Моля ви, прекратете темата „предаване на данни”.
Г-Н КОНСТАНТИН СТАМЕНОВ, Българска Федерация на
Индустриалните Енергийни Консуматори
Госпожо Жотева, господин Министър, аз имам един коментар. Ние
се обявяваме за спазване на правилата и мисля, че това е една от целите на
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днешната среща. Ако погледнем правилата, по точка 4, 3,1 и 2 има един
представител на организация на ВЕИ-сектора. Всъщност, разбираме, че
има проблем.
Г-ЖА БЕТИНА ЖОТЕВА:
Да, разбирам Ви. Това в следващия път няма да се случи.
Г-Н КОНСТАНТИН СТАМЕНОВ:
И другото нещо, което искам да предложа, ако може да се въведе
някакъв ред на изказванията, да са с ограничено време и да не влизаме в
диалог.
Г-ЖА БЕТИНА ЖОТЕВА:
Да, ние се опитахме в началото да бъдат до 5 минути.
Г-Н КОНСТАНТИН СТАМЕНОВ:
Имате номинацията по ред, може да се върви по списъка, за да
изслушаме всяка една позиция.
Г-ЖА БЕТИНА ЖОТЕВА:
Да, разбирам, прав сте и затова, когато господин Йотов каже какво са
свършили по мерките, ще Ви давам думата на всеки един поотделно за
кратко, за предложения.
Г-Н КОНСТАНТИН СТАМЕНОВ:
Благодаря. Ще бъда кратък. По едната мярка допреди една година
договорихме и беше казано почти всичко. Задължението на
електроенергийния оператор, бих потвърдил, че го е изпълнил. Става
въпрос за предаването на данни в реално време.
По втората точка, касаеща електроенергийния оператор за
предприемане на мерки, за изготвяне на предложение за намаляване на
нормативно признатия студен резерв на централата от 1040 вата на 840
мегавата – заявявам, че това нещо е направено, ние сме изпратили това,
което е изискано от ЕСО, за да може това да се случи.
Последната мярка, касаеща електроенергийния оператор, а тя е за
предприемане на мерки за организиране на търг за доставяне на студен
резерв, също заявявам, че ние сме на финала. Може би в понеделниквторник ще имаме готови правила за този търг и до края на април месец ще
обявим тръжна процедура, по която ще стане ясно какъв ще бъде начинът,
по който ще изкупуваме студен резерв от всичките централи, от тези,
които могат да го предоставят. Това е по мерките от ЕСО.
Още един път заявявам, че всичко, което е било към оператора,
е
изпълнено. Благодаря.
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Г-ЖА БЕТИНА ЖОТЕВА:
Само да кажа, че министър Василев, поради проявения интерес от
медиите, които го чакаха долу, трябваше да слезе, за да им каже какво сме
направили.
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
Само за първите четири точки информирах, които бяха приети, оттук
нататък казаха, че продължават да гледат Съвета. Съжалявам много, че
така ме извадиха, но явно има медиен интерес от медиите, които ни
предават директно.
Вследствие на мерките имаме ли някакви допълнителни действия,
които трябва да предприемем, някакви допълнителни предложения от
хората, за да можем да ги включим?
Г-ЖА БЕТИНА ЖОТЕВА:
Да, заповядайте от БЕХ.
Г-Н ВЛАДИМИР ДЕНЧЕВ, Български енергиен холдинг
БЕХ съвместно с НЕК ще изготви предложения и мерки, по които в
средата на следващата седмица ще се работи по нашата концепция.
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
Относно?
Г-Н ВЛАДИМИР ДЕНЧЕВ:
Относно тези 7 мерки. Те няма да са само те, ще имаме предложения
и за допълнителни мерки.
Г-ЖА БЕТИНА ЖОТЕВА:
Може ли да ни дадете срок?
Г-Н ВЛАДИМИР ДЕНЧЕВ:
В средата на следващата седмица или ако не сме толкова
оптимистични – в края на седмицата. Всички тези мерки ще подлежат на
дискутиране, нали така?
Г-ЖА БЕТИНА ЖОТЕВА:
Разбира се.
Г-Н ВЛАДИМИР ДЕНЧЕВ:
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Всички тези мерки, които са взети, ние ги подкрепяме. Ние ще
предложим допълнителни мерки, които се подадат от компаниите към
БЕХ.
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
А Министерството може да поеме ангажимента
дискутирани тук, преди да бъдат предприети действия по тях.

да

бъдат

Г-Н КОНСТАНТИН ДЕЛИСИВКОВ, Изпълнителен директор на
Федерацията на Индустриалните Енергийни Консуматори
Аз имам един въпрос към доц. Георгиев. Бихте ли ни припомнили
коя енергия се изкупува по Европейската директива, свързана с
Директивата по енергийното производство? Цялата енергия, която
произведат тези оператори или някаква специфична част от нея?
Доц. ГЕОРГИЕВ, СУ „Св.Кл.Охридски”
Тя по принцип трябва да е високоефективно производство, което
съпътства. Значи, това е електрическата енергия, приоритетно се изкупува
ел.енергията, която произведена в процеса на производството от топлинна
енергия.
Г-Н КОНСТАНТИН ДЕЛИСИВКОВ:
Как да преценявам, кой прави тази оценка на висока ефективност на
енергията? Както излиза от решенията на ДКЕВР, има част
високоефективна и нискоефективна енергия. Искам да продължа. Относно
първата енергия веднага става ясно, че е имало среща във ВЕИ сектора и
дискутирана.
Ние по мерките ще внесем писмено становище, затова аз искам да
попитам по втората мярка – за нехилираното изкупуване - има ли проведен
диалог със заводските централи?
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
Отговорът ми е НЕ и сега ще Ви обясня защо.
Аз смятам, че е неморално, въпреки че е законно, заводските
централи да произвеждат енергия, която да им бъде плащана над
енергията, която плащат домакинствата в страната, а да потребяват
енергия на цената на домакинствата в страната. Т.е., ако заводските
централи произвеждат енергия на 18 стотинки, а купуват енергия от НЕК
на 6 стотинки за собствени нужди, това означава, че с тези 12 стотинки на
киловат ги субсидира всяко българско семейство. Това е причината защо
тази мярка не беше обсъдена със заводските централи, защото,
първо, това е европейската и световната практика - да се нетира тази
енергия и
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второ, това е абсолютно неморално и аз съм възмутен, че е законно!
Реплика:
Това е източване на системата.
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
Това е директно източване на пари от гражданите за субсидия на
тези централи.
Г-Н КОНСТАНТИН ДЕЛИСИВКОВ:
Към ДКЕВР имам един въпрос: колко такива договори са подписани
и колко такива курирани производства са пуснати през последните 6
месеца или една година? Тези оператори имат ли договори?
Г-ЖА ХАРИТОНОВА:
Във връзка с последния въпрос, не мога да кажа, че са подписани
някакви договори. Просто в момента не съм подготвена, защото съм от три
седмици в ДКЕВР, но според мене няма нито един договор, нито една
централа, подписала през последните 6 месеца. Претендирам, че следя
състоянието и структурата на енергийната система, затова го казвам така
категорично: производство – комбинирано производство.
Определянето на комбинираното производство става по алгоритми,
които са създадени, изработени и одобрени в Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма. На базата на тези алгоритми
представянето на заявленията в ДКЕВР се прави изчислението, се прави
финансовият модел, се правят сметките, каква част от произведената
електрическа енергия в този том, то не важи само за заводските, същото
важи и за топлофикационните дружества и на базата на тези алгоритми се
прави заключението кое производство е високоефективно, кое
е
комбинирано, кое е принудено производство.

Г-Н КОНСТАНТИН ДЕЛИСИВКОВ:
Добре, значи вярваме, че няма енергия, която не е високоефективна и
се изкупува по преференциална цена.
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
А може ли ДКЕВР да се произнесе по въпроса?
Г-ЖА ХАРИТОНОВА:
Аз ненапразно казах: високоефективно, комбинирано и принудено
производство, защото това са различни цени и като видите решенията за
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съответните централи на страницата на ДКЕВР, ще разберете какви са
съответните цени, които са определени за тези централи. Аз не мога да
кажа в момента, с изключение да кажа на Топлофикация „София”, която
сега се показа 299 електрическата енергия, но това е друга история.
Г-Н КОНСТАНТИН ДЕЛИСИВКОВ:
Другият важен въпрос за индустриалните енергийни консуматори е
предвидимостта и сигурността на следата. Ако се върнем няколко месеца
назад, видяхме, че социалната цена на електрическата енергия е много
ниска. Какво трябва да се направи, за да стане тази социално приемлива
цена на електроенергията по-висока? – трябва да се вдигнат доходите на
хората. А как може да стане това? Това може да стане с работеща
икономика, с инвестиции и с работни места, които са с добро заплащане от
по-голям кръг от хора.
Затова за нас е изключително важно да имаме силов сектор по
електроенергетика, защото в първа точка стигнахме до извода, че
енергетиката е в криза. Ние очакваме много скоро да излязат данните и за
индустрията. Индустрията е в изключително тежко положение.
Ако разгледаме цените и специално добавките към тях за 2008
година до днес, ще видим, че те са нараснали приблизително с 260%.
Можете да си представите как чуждестранните инвеститори, гледайки
сайта на ДКЕВР, правейки диаграма за развитието на цените през
последните дни и последните 5 години, оценяват рисковия фактор на
инвестициите в България.
След като заговорихме за търговете за АЕЦ „Козлодуй”. Търговете
за АЕЦ „Козлодуй” са с различна цена. Стана ясно, че имаше голямо
търсене от региона, енергията от евтината ни централа, която завоюва
пазара с 42 лв., а в момента централните енергийни консуматори купуват
за цена над 70 лв. една и съща енергия. Когато има търсене в региона, тази
енергия може да напусне границите на България или да се продава на
завишена цена за вътрешния пазар, което е стимул с оглед на
икономическата ситуация.
Имаше търг в началото на годината за износ и тъй като, както
господин Георгиев каза, сценариите на европейските борси са такива, че
търгът започва при цена 63-64 лв., а по това време борсовите цени бяха 2023 лв. Даже имаме много такива прецеденти на транслер през България на
електроенергия от европейски поси за Турция.
Защо го казвам? Казвам го, защото само след месец и половина
индустриалните енергийни консуматори пак ще трябва да се наредят на
опашката за договори за доставки за следващия период. Искаме да
вярваме, че централите ще се опитат да наваксат загубените приходи от
износ от вътрешния пазар.
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Вторият рисков фактор са цените на мрежовите услуги. Нямам ясна
прогноза, защото това, което беше изнесено преди Нова година е за
икономия на газ
Благодаря Ви за вниманието.
Г-Н ИВАН ЙОТОВ:
Искам сега да отговоря по отношение на търговете в АЕЦ
„Козлодуй”, по-скоро да припомня. Наистина, преди време имаше
разделение на търговете, но вече повече от половин година такова нещо
няма и причината е, знаете, е разследване на Европейската комисия за
енергийна субсидия на вътрешните потребители. За съжаление ние трябва
да изпълняваме европейските правила и заради това няма как. Идеята беше
да има деление на енергията за вътрешни и за външни потребители.
Много са логични Вашите заключения, и на мен ми се иска да има
стимулиране на вътрешните потребители, но европейската комисия иска да
знае истинната ни енергия и затова наложи тези правила. Така че това е
отговорът ми на Вашия въпрос.
Г-ЖА БЕТИНА ЖОТЕВА:
Господин Делисивков, аз не разбрах,
предложения или допълнения към мерките?

имате

ли

конкретни

Г-Н КОНСТАНТИН ДЕЛИСИВКОВ:
Конкретното предложение е, тъй като тези мерки са сигнал за
бизнеса, за сигурността на бизнес-средата. Затова трябва да има оценка на
всяка една мярка, какво ще даде въздействието й върху икономическите
показатели на страната и какви сигнали се дават на инвеститорите.
ЗАМ. МИНИСТЪР БОЖАН СТОЯНОВ:
И каква е Вашата оценка?
Г-Н КОНСТАНТИН ДЕЛИСИВКОВ:
Аз искам да видя Вашата оценка, защото Вие ги предлагате на мен.
ЗАМ. МИНИСТЪР БОЖАН СТОЯНОВ:
Ние ги предлагаме за обществена дискусия.
Г-Н КОНСТАНТИН ДЕЛИСИВКОВ:
Това мога да кажа към този момент.
ЗАМ. МИНИСТЪР БОЖАН СТОЯНОВ:
Каква е Вашата оценка, не разбрах.
Г-Н КОНСТАНТИН ДЕЛИСИВКОВ:
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Трябва да има дебат със засегнатите по всяко едно време.
Г-ЖА БЕТИНА ЖОТЕВА:
Вие сам казахте, че енергетиката е в криза, предложението Ви за
дълъг дебат и дискусия отсрочва във времето тези мерки. Затова Ви питаме
за нещо конкретно.
Г-Н КОНСТАНТИН ДЕЛИСИВКОВ:
Призовавам всички да правят коментари. Благодаря Ви.
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
Подред караме.
Г-ЖА БЕТИНА ЖОТЕВА:
Да, да караме подред. Заповядайте.
Г-Н НИКОЛА НИКОЛОВ:
Ще бъда много кратък, защото конкретните мерки, които трябва да
се вземат в енергетиката, ги изпратихме на господин Министъра, той ги е
видял, защото виждаме част от тях в тези 7 мерки. Изпратили сме и нови
мерки, които са по-актуални, но може би не сте ги видяли. Няма да
удължавам разговора, защото тази мярка, която касае ВЕИ-тата, ние я
одобряваме с уговорката, че Вашето разпореждане, понеже Ви нямаше, ще
се наложи да повторя, за отворен протокол за малките и протокол, който да
дава възможност на алтернативна апаратура за пренос на данни, все още от
едно електроразпределително дружество не се получава. Моля изискайте
да се види кое е това дружество.
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
Кажете го, кое е дружеството?

Г-Н НИКОЛА НИКОЛОВ:
Ние знаем дружеството, Това дружество отнема договорите
достъп, то е причината да не се изпълни това Ваше разпореждане
отворен протокол, то не даде възможност за присъединение към него
ВЕИ-тата, изпълнили закона, в точка 4.
Искам да отбележа обаче и да коригирам госпожа Харитонова,
задълженията по чл. 30 ал. 5 не са на ВЕИ-производителите, а са
електроразпределителните дружества. И да не я товариме с плащане
това, ние сме им го казали, те разбраха, така че всичко е наред.

за
за
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че
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Така че ние приветстваме Вашите мерки, молим за ясно изявление,
че мерките, които Вие сте предложили за ВЕИ-сектора, касаят
изключването от системата на тези, които действат в нарушение на Закона.
Ограниченията, които въвежда ЕСО, са по ал.6 на чл. 73 от Закона за
енергетиката, точка 7 по ВЕИ и всякакви други действия са в нарушение и
на Вашата воля, и на Вашите разпоредби и на закона. Нека това да стане
ясно, защото иначе хаотичните действия, които се предприемат от
електроразпределителните дружества, увреждат нашия интерес.
Актуалните ни предложения, които са свързани с Вашето желание да се
справим с кризата, ще Ви ги изпратим, обещавам, че няма да правим
политически коментари, защото на всички е ясно, че от страна на
електроенергията бяхме въвлечени в един политически дебат – става дума
за ВЕИ-тата, стигнахме сега до технически дебат по дебалансирането. Ние
подкрепяме тези мерки, които Вие предлагате.
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
Благодаря Ви. Искам да потвърдя, че ДА, това е. И бих помолил г-жа
Харитонова да я сезирате, ако се нарушава законът, защото тя е органът,
който прилага и контролира.
Г-Н НИКОЛА НИКОЛОВ:
Още
повече,
че
имаме
доказателство,
че
едно
електропроизводително дружество стриктно изпълнява указанието на
ЕСО, а други две не го изпълняват.
Г-Н КОНСТАНТИН ДЕЛИСИВКОВ:
Пропуснах нещо. Може би като спешна мярка трябва да се помисли
за стимулиране на индустрията да участва в балансиращи механизми. Има
оператори, които могат да участват в балансират, като включват
мощности, когато това се налага, когато има излишък на енергия.
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
Да, това е много конструктивно, изключително!
ЗАМ. МИНИСТЪР БОЖАН СТОЯНОВ:
Балансиращият пазар трябва да стартира на 1 май и ви призоваваме
за активно ваше участие, моля ви и благодаря Ви.
Г-ЖА БЕТИНА ЖОТЕВА:
И аз ви благодаря.
Г-Н ПЛАМЕН ДИЛКОВ:
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Тъй като криза-не криза, само чрез инвестиции и чрез развитие на
икономиката чрез рестрикции не се е излязло от кризата, крайна мярка,
например, когато споменахме хидросектора и се спомена, че законът и
квотите за следващия етап пак ще бъдат, напомням ви, че квотите за
присъединяване са по технологии, дайте поне нещо да се развива в
България – всички сме ЗА и знаем колко много хидросекторът е полезен за
енергетиката на страната, поне квотите, които ще бъдат обявени по
технологията за ВЕЦ-ове, нека те да не са нулеви.
Г-Н ИВАН ЙОТОВ:
Ние в последното предложение го бяхме написали, но юристите
казаха, че не може да бъде и единственото нещо, което може да бъде
направено, е промяната в Закона. Така че, съжалявам, не мога да го
разделя. Ако мога това нещо да го направя като предложение на г-жа
Харитонова и като миналата година да се разбързаме. Ако сте прочели
нашите съображения, там е написано, че е полезно, полезно, полезно и
накрая е написана една нула.
Г-Н ПЛАМЕН ДИЛКОВ:
И в Закона за възобновяемите е записано, но нали сме се събрали при
министъра, все ще се намери капацитет и разумни хора, с много юристи и
в МИЕТ и в ДКЕВР много добри професионалисти не може да не се
намери решение, предвид на това, че тълкуването е много разнородно.
Знам чудесно Вашето становище. Нашите юристи са на становище, че
технологиите са различни и може да се определи различна квота, както се
определят квотите по технология. Напомням, че решението е нулева квота
за тези, нулева квота за тези. Т.е., щом ти се определят четири нулеви
квоти, значи може да се определят три нулеви и на хидроенергетиката да
се позволи да има инвестиции, нещо да се развива, както между другото –
малки панели на покривите, които по възможност да консумират сами
енергията си.
Г-ЖА БЕТИНА ЖОТЕВА:
Извиняваме се предварително на всички участници, за този голям
пропуск, че допускаме хората от ВЕИ да взимат отново думата и да имат
такова голямо присъствие. Обещавам още отсега, че следващият път това
няма да се случи.
Умолявам представителите на ВЕИ-сектора да излъчат един
представител, който да може да ги защитава доблестно, както правят
всички останали на масата. Предварително Ви благодаря.
ЗАМ. МИНИСТЪР БОЖАН СТОЯНОВ:
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Аз исках само да уточня един малък детайл, понеже говорим за
инвестиции. Вие имате предвид инвестиции, които да бъдат възвърнати с
гарантирана цена от друга държава или имате предвид инвестиции, с които
ще излезете на свободния пазар на енергетиката на тока.
Отговорете съвсем конкретно на въпроса: свободен пазар или
задължително изкупуване на висока цена от българската държава. Кое от
двете?
Г-Н ПЛАМЕН ДИЛКОВ:
В момента говорихме за това, което е настоящата нормативна рамка,
която определя как се прави цена. От ДКЕВР се определя на базата на
точно преценени направени инвестиции. Но естествено Хидросекторът
например е много близък и то излиза много по-скъпо от останалите
технологии свободно на пазара. Вие предполагам, предлагате да се
откажем от определените преференции.
ЗАМ.МИНИСТЪР БОЖАН СТОЯНОВ:
Просто припомням факта, че ние се намираме в ситуация на
свръхкапацитет между 50% и 3 /5. И Ви питам Вие ще инвестирате ли
Вашите собствени пари в такава ситуация на свръхкапацитет, ако нямате
гарантиран пазар. Защото това, което Вие искате, искам тука да се чуе ясно
от всички, е, че Вие искате да увеличите гарантираното бреме на всички
тук, които плащаме тока. Защото ще трябва да изкупуваме повече ток,
отколкото ни трябва в момента.
Г-Н ПЛАМЕН ДИЛКОВ:
Вижте, хубаво е да направим един хубав дебат с група
Хидроенергетика, където да обсъдим дали може да има хидроенергетика
неполезна за българската енергийна система. Ако Вие смятате, че може да
има хидроенергетика, която да не е полезна, т.е., един от найтрадиционните сектори, на повече от 100 години, с технология напълно
узряла, напълно управляема, прогнозируема, балансираща и позволяваща
между другото в момента тази система да не колабира точно заради чисто
енергийните централи.
ЗАМ.МИНИСТЪР БОЖАН СТОЯНОВ:
Абсолютно добре дошли сте на свободния пазар. На колегите до Вас
можете да им продавате много евтина енергия на свободно договаряне.
Г-Н ПЛАМЕН ДИЛКОВ:
Ако пазарът беше либерализиран - това, за което говорим. Ние
спокойно щяхме да участваме само на свободния пазар, ако беше напълно
либерализиран, което означава да приложим мерките, към които вървим и
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се надяваме след една-две години, а не след десет (Реплика на Министър
Василев: „Точно така”) години да имаме наистина свободен пазар, а не да
имаме хиляда търговци на пазара, от които можем десет. Знаете ли какъв е
отговорът, защо ни връщат от търговията? – поради невъзможност. Няма
реален пазар, има само официално обявен либерализиран пазар.
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
Колеги, хайде да не изпадаме в крайности, просто да продължим
нататък.
Г-Н ПЛАМЕН СТЕФАНОВ:
Конкретно по мерките и по отношение на общите условия за достъп
ВЕИ производителите започнаха малко да си противоречат сега. Те хем
отказват да припознаят чл. 30, ал. 5, който изисква от тях да осигурят
възможност за дистанционно разграничаване, хем се оплакват, че са
дискриминирани. Ами когато става въпрос за 50% ограничавани на всички
ВЕИ, няма изградено това устройство, получаваме пък, ако не бъде спрян
някой, тогава идват другите и казват: аз съм спрян, а съседът работи.
Мога да ви гарантирам, че електроразпределителните дружества
осигуряват абсолютна равнопоставеност по отношение на ограниченията
по натовареност.
По отношение на разходите и общите условия. Ние сме си ги внесли
общите условия още миналата година в Държавната комисия.
Провеждахме преди един месец обществено обсъждане, коментари,
финансови становища – общо на 40 страници. Ако някой ги иска, ще ги
дам да се публикуват на сайта на Министерството.
Категорично
отхвърлям
всякакви
твърдения,
че
ВЕИ
производителите не са участвали в общественото обсъждане.
По отношение на разходите за ВЕИ системи. По отворен принцип на
закона, казахме, че трябва да се спазва законът и разходът се заплаща от
този, който го е предизвикал. Ако не го платят ВЕИ производителите, ако
ДКЕВР запише, че ние трябва да ги платим тези средства, тогава има два
начина те да бъдат платени: ДКЕВР да ограничи цените, защото трябва да
се признае тази инвестиция и вторият начин ние да си вземем цените от
потребителите и тогава ще започнат жалбите на потребителите, че им
спира тока.
Така че ние предлагаме да се придържаме към строгия принцип на
закона, че разходите се заплащат от този, който ги е предизвикал.
По отношение на Правилата за търговия. Абсолютно приветствам
Правилата за търговия, но малко сме обезпокоени, че срокът за тяхното
приемане е до 15-ти, мина доста време от общественото обсъждане,
внесохме предложение и апелираме преди окончателното им приемане да
бъде направено още едно обсъждане.
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Имаме предвид основно две неща:
Първо, в Проекта на Правилата за търговия се предвижда ВЕИ
производителите да бъдат в групите и да сключват договори пак с ЕРПтата и дотам. Как ще се плащат таксите за балансиране, кой ще дава
графици, кой ще казва какво се случва с графика. Пак ще се прехвърля
вината върху производителите и ще изпаднем след един месец след
приемането на Правилата в същата ситуация, само че темата няма да е
предаване на данни в реално време, а ще е подаване на графики за
сключване на договори.
Така че апелираме силно в Правилата за търговия да има ясна
регламентация на нашите отношения. Каквито и да са те, ние ще ги
изпълним, но за нас е много важно да има ясна регламентация, за да
избегнем този спор.
Второ, датата за реално заработване на Правилата – 5 май. На
няколко пъти стана дума тук, че всяко решение трябва да бъде
съпроводено с икономически модел, т.е., вменяват се нови задължения за
балансиране на други търговски участници. Апелираме да бъде направен
математически модел как това ще се отрази на преразпределението на
разходите в системата, въвеждането на новите Правила и ако има промяна
спрямо сегашната ситуация, дали ще е в състояние някой от операторите,
който и да било той, тогава нали трябва да имаме промяна и в
ценообразуването, съобразено с настоящите Правила. Така че тези неща
трябва да се движат в унисон според нас
И последно, те бяха 5-те конкретни мерки от 7-те, които касаят
нашите дружества. Готови сме да съдействаме за общите условия за
достъп, за максимално прилагане на Правилата за търговия, да
съдействаме те да влязат в сила.
Бих добавил и едно допълнително нещо по отношение на
инвестициите. Трябва да има инвестиции в икономиката, които да създават
работни места, които да позволят на хората да заплащат сметките си за
електроенергия.
В същото време, както казахме, вменяването на множеството
допълнителни разходи на разпределителните дружества, орязването на
цените доведе до значително изземване на финансовия ресурс, както казах,
между 3 и 7 % оставаха при нас, с тях ние разполагахме реално. Нашите
инвестиционни програми досега в трите дружества бяха по 1250 милиона
на година, сега ние не разполагаме с тези средства, които реално също
трябва да бъдат вложени в българската икономика. Благодаря ви.
Г-Н НИКОЛАЙ НЕНКОВ, КНСБ:
Благодаря, ще бъда съвсем кратък. По мярка 2 имаме едно
предложение, ако може да се модифицира. Става дума за производствените
централи. Не е ли по-добре да им изкараме тока почти изцяло на
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свободния пазар, с изключение на тези, които произвеждат брикети.
Консултирах се със специалисти, финансовият ефект по мярка 2
няма да бъде много висок. Ако може да се изкарат от микса и да отидат на
свободния пазар.
Реплика: Това е задължение, съгласно Европейската директива.
ЗАМ.МИНИСТЪР БОЖАН СТОЯНОВ:
На микрофона, ако обичате.
Г-Н НИКОЛАЙ НЕНКОВ, КНСБ:
На 26-ти имаше една Кръгла маса по въпросите на енергетиката.
Присъстваха от миньори до ЕРП-та, госпожа Харитонова, господин
Никола Николов, господин Йотов. Ще ви помоля да го внесете като точка в
дневния ред на следващата среща, записал съм предложенията им.
Благодаря ви.
Г-ЖА БЕТИНА ЖОТЕВА:
Благодаря и аз.
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
Благодаря.
Инж. АЛЕКСАНДЪР ЗАГОРОВ, КТ „Подкрепа”:
Благодаря на Възобновяеми източници, само че наистина те, както и
по други допълнителни причини тук на масата – липса на прозрачност,
неправилно управление на енергетиката и т.н. доведе до този шок в
момента, който изпитва енергетиката. Така че ние сме дали предложения,
няколко срещи се проведоха с браншовите съвети. Мислех тук да споделя
какви са нашите предложения, но времето от една страна напредна, а от
друга страна разбрах, че Българският енергиен холдинг ще има грижата да
обобщава своите предложения, като собственик на една голяма част от
българската енергетика и стопанин. При това положение само молбата ми
е да не бъде директорско обобщаване, а да се имат предвид и елементите
на социален диалог при колективното договаряне.
Така че тази група предложения очакваме следващия път и ако има нещо
допълнително, т.е., нашите предложения ако не са внесени вътре в
предложенията на БЕХ, ще ги поставим на масата за обсъждане.
Благодаря.
Г-ЖА БЕТИНА ЖОТЕВА:
Аз също благодаря, поемам този ангажимент да бъдат излъчени тези
предложения до средата на седмицата, за да може когато правим
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следващия Съвет, ще го подложа на гласуване дали да бъде следващия
петък, трябва да бъдат подготвени с техните мерки също.
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
Да продължим с гражданската квота.
Инж. ОГНЯН ВИНАРОВ, от гражданската квота:
Благодаря. Ние подкрепяме изцяло и одобряваме мерките и
същевременно със задоволство заявяваме, че са дали известен резултат,
защото това е наше старо предложение по отношение на таксата,
допълнителната добавка за високоефективно производство не само за едно
кръстосано субсидиране, което е забранено от Европейския съюз, чрез
клиентите дали са производители, консуматори, дали са от гражданската
квота. Тези, които консумират електрическа енергия заплащат и
субсидират топлоелектрически централи, а всички топлоелектрически
централи имат своя определена цена при съответния момент, когато
ДКЕВР го превежда. Това напълно подкрепяме да се премахне.
По отношение на нашите нови допълнителни предложения, искам да
Ви съобщя, господин Министър, на въпроса за нашето обсъждане, шестте
представители, единно държим този уред, нашият предшественик много
сериозно ви занимава, но не можа да го изложи докрай. На заседанието на
16 април, аз по госпожа Харитонова съм го изпратил, да се направи
избирателна проверка на тези, които официално са се оплакали и това,
което е описано при проверката, сега да не го възпроизвеждам, то има
малко комерсиален характер, да може да се осъществи и да се знае дали
това е момент действително доказан.
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
Може ли само да ви кажа една информация, която получих докато
бях навън. В момента Институтът по метрология прави безплатни
проверки, където хората се съмняват, така че, който иска, може да получи
такава проверка в Института по метрология.
Инж. ОГНЯН ВИНАРОВ, от гражданската квота:
Аз съм завършил МЕИ. Само в лабораторията на катедрата по
електрически измервателни уреди този апарат се разглобява и се
установява. Прочетете и вижте за какво става дума.
Следващият въпрос. Поддържаме това да се изпрати във Валдхайм и
тогава отново да се съберем, както и ВЕИ сектора, така и НЕК и от БЕХ и
хората от Министерството.
Следващият момент, на който изключително държим и не сме
съгласни с едно изказване тука по отношение цената на тока, това е
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некоректно, да не казвам другата дума, че е лъжа, и сме на 11-то место по
Евростат, по отношение на средната покупателна способност.
Другият въпрос е да се изясни за тези 720 милиона, с 22-та % от тази
година се намали цената на природния газ и на електрическата енергия
също с 11,5 % и 300 милиона долара от премахването на посредници. Този
въпрос вие с Булгаргаз, а той не представи договора, в момента
министърът може да ви обещае да го видите, дали от тази година от 1
януари имаме намаление с 22% на цената.
Г-ЖА БЕТИНА ЖОТЕВА:
Отсега Ви казвам, че този въпрос няма да бъде обект на нашите
занимания следващия път.
Инж. ОГНЯН ВИНАРОВ, от гражданската квота:
Но става въпрос за цената на електрическата енергия. Всичките
ТЕЦ, които са 34, произвеждат електрическа енергия и топлоенергия.
Цената на тази електрическа енергия зависи на 80-90% от цената на
ДКЕВР. Този въпрос е изключително важен.
И последният въпрос, както в началото го казах, тъй като разликата
между цената, която НЕК изкупува от ТЕЦ-те и тази, по която продава на
електроразпределителната мрежа на гражданите, е намалена само с 71
стотинка, а 27 лева само от ТЕЦ-София от двете намаления, а като се
умножи по всичките ТЕЦ-ве, става една огромна сума. Сега, ако
гражданите и потребителите ще трябва да плащаме неудачите на НЕК и да
плащаме по онези огромни цени, които се даваха на ВЕИ-тата от
предшественика на госпожа Харитонова, на Русев, 52 долара на мегават,
господин Министър и госпожа Харитонова, знаете, със сигурност сте ги
получили, а вие давате 120 – 130 долара.
И много моля, ако НЕК някак-си отстрани грешката, намали цената
на топлоенергията на електрическата енергия, ние държим да се намали
цената, за да не обжалваме пред Върховния административен съд.
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
Да, заповядайте.
Г-Н ГЕОРГИ НАЙДЕНОВ, от гражданската квота
Аз бих искал да обърна внимание и да помоля да включите в точките
за изпълнение да публикуват ЕРП-та на основание чл. 24 от Европейската
харта за правата на потребителите и къде могат да я намерят, да имат
право по чл.14 да имат право да сменят в двумесечен срок доставчика си,
включително да се откажат от топлинна енергия.
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
90

Това е следваща точка на ЕРП-тата. Ако имате някакви други мерки
конкретно за оптимизирането на системата. Благодаря.
ГЕОРГИ КОТЕВ, от гражданската квота
Господин Министър, в тези 7 точки не ставаше въпрос за АЕЦ
„Козлодуй” въобще.
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
Не, не ставаше.
ГЕОРГИ КОТЕВ
А какво стана вчера? Системата се спаси от намаляването на
мощността на АЕЦ „Козлодуй”, нещо, за което беше категорично, че не
може да стане до онзи ден, но всъщност стана и това спаси системата.
Мога да ви преведа още много аргументи, че ако утре се спре АЕЦ
„Козлодуй”, както госпожа Жотева каза „ама вие искате мерки утре-вдруги
ден, това ще подобри още повече системата.
Дълъг разговор е да обяснявам, че цената не е толкова, колкото се
представя и колкото се плаща, едно на ръка, второ в световен мащаб, не
само в България не е решен проблемът с управлението на отработеното
ядрено гориво и също така факта, че АЕЦ „Козлодуй” е най-голямото
производствено предприятие и е най-големият държавен обект.
И в тази връзка, когато Ви кажа за случая с члена на Съвета на
директорите Владимиров, ме насочихте към прокуратурата, искам да Ви
уведомя, и за това ако желаете, ще Ви предоставя документи, че аз от
години се занимавам с разследване на корупционна схема, свързана с
ядрено гориво, всичко е минало през прокуратурата, на последната
инстанция казаха „да, г-н Котев, вярно е, че документацията не
съответства на реалното използване на ядреното гориво, но тези
несъответствия са формални”. И с това приключва въпросът. За такива
престъпления става въпрос.
Имам документи за изчезване на 3 тона ядрено гориво при вашия
предшественик Трайков.Писах писмо и до кабинета на Министърпредседателя Бойко Борисов, който ми отговори „Престанете, господин
Котев, да се занимавате с това, защото досега държавата е изхарчила
повече от 2 милиона бюджетни средства”.
Мога още дълго да говоря защо ако бъде спрян утре АЕЦ
„Козлодуй”, нещо, за което до вчера не се говореше даже за намаляването
на мощността, нещата в пъти ще се подобрят. Благодаря.
Г-ЖА БЕТИНА ЖОТЕВА:
Т.е., да разбираме, че Вашето предложение е да спрем АЕЦ
„Козлодуй” утре.
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Г-Н ВЛАДИМИР ДЕНЧЕВ, БЕХ
Вижте, закрихме електрическите централи, сега - АЕЦ „Козлодуй” и
ще караме само на скъпите централи. Цената е 42 лева на мегават. (спорят
за цената).
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
Може ли този дебат да го оставим за по-нататък? Да, мярката стана
ясна.
Г-Н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ, от гражданската квота:
За съжаление аз съм виждал голяма част от тези документи, които
господин Котев каза и ако може да се сезира отново прокуратурата, т.е. да
се задейства държавната машина.
Това е нещо, което иска народът, което искат хората – институциите,
органите да работят, да функционират, да защитават интересите и целите.
Аз отново апелирам. Повечето от мерките са конкретни, големи,
изпълними, но те не са изпълними в определен срок. Нека не приемаме, че
някои от са неизпълними. АЕЦ ще го затворим след 10, след 8 години,
няма значение. Нека да я поставим рамката, да я имаме.
Предлагам тези мерки да не се отхвърлят, а да се намери тяхното
място, където да бъдат поставени. При това средно срочно, дългосрочно
рамкиране на тези мерки, да бъдат обхванати, да се случи промяна. Може
да го коментираме, но няма да го предлагам.
Реплика:
Моля Ви не заблуждавайте
Г-Н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ, от гражданската квота:
Напротив, субсидиите в кафявата енергия са в пъти повече,
отколкото в зелената и на глобално ниво.
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
Може ли това да остане за следващия път? Благодаря ви.
Г-Н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ, от гражданската квота:
Много искам експертизата на министерството и на всички други
структури да бъде впрегната и тука всички представители да направим
една сериозна икономическа оценка, за това кое ни е необходимо. Аз
предложих една може би крайна мярка. Защо не затворим централите,
които са довели до наказателни процедури България? Кой плаща тези
глоби? Аз ги плащам, вие ги плащате.
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Обектите, по които има отворени наказателни процедури, те не са
никак малко – по околна среда и са няколко в сектор енергетика.
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
Кое точно е в нарушение?
Г-Н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ, от гражданската квота:
Има ТЕЦ-ове, които е трябвало да бъдат затворени още в 2008 г. и
още не са затворени. Защо не отворим наказателна процедура по това
нещо.
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
Наказателна процедура от кого?
Г-Н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ, от гражданската квота:
Това е само едно мое предложение. Има и други алтернативи, трябва
да разгледаме всички алтернативи и по тях да дискутираме.
Последното ми предложение, аз апелирам за безплатната енергия, да
дадем на хората шанс да бъдат независими от системата. Това е
единственият начин да се намалят сметките. Това в момента е голяма
спънка и голям проблем. Това нещо аз на село не мога да го направя. Все
едно да изградя голям ТЕЦ.
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
Може ли г-жа Харитонова да каже.
Г-ЖА ХАРИТОНОВА:
Това, което предложи преди малко инж. Винаров, за селото в
Германия, това можете да го направите сега, но не трябва да продавате
енергията в мрежата, нали разбирате? А автономното е възможно.
Г-ЖА БЕТИНА ЖОТЕВА:
Нека да продължим с мерките, моля. Заповядайте.
Г-ЖА МАРИАНА ХРИСТОВА, от гражданската квота
Може би ще ви вкарам в повече детайли, но това, за което
гражданите много настояваха, беше офшорни предприятия да нямат
договори с държавни предприятия, нещо, което е абсолютно задължително
в областта на енергетиката, точно за прозрачност и това ще гарантира, че
няма да има връзка с мафията и с други черни пари, ако се съгласите с мен.
Същото важи и за подизпълнителите, както и за всички области, не
само за енергетиката и пълна липса на офшорни компании. Това може да
бъде изпълнено още на този етап. Благодаря.
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Г-ЖА ЕЛЕНА ГОЦЕВА, представител на Асоциация „Активни
потребители”.
Упълномощена да кажа, че приветствам мерките и изобщо всички
тези, които търсят оптимизация на системата и сигурността на доставките.
Особено се радваме на мерките по посока на прозрачността и
предвидимостта, защото това е много важно, за да се знае къде са
проблемите и да се търси тяхното решение.
Трябва да ви кажа, че потребителите изобщо не са подготвени за
либерализиран пазар. Може би по отношение на цените госпожа
Харитонова е много по-добре запозната, но ние очакваме шоково
покачване на цените.
Второ, необходима е една широка информационна кампания от типа
на цифровизацията. Тя трябва да бъде достъпна за всички хора.
В тази връзка нашата молба към Вас, господин Министър е, във
Ваше лице има един инструмент, който досега не е ползван, това е
Националният съвет за защита на потребителите, който съществува по
закон от 2006 година и никога не е събиран, а разпореждането на
министъра по закон е да го събира на всеки 4 месеца, защото българският
потребител не страда само от цените на енергията, а и от много други
неща.
Така че в този друг Обществен съвет може да се разгледа
комплексно положението в защита на най-уязвимите потребители.
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
Благодаря.
Г-Н АЛЕКСАНДЪР МАСЛАРСКИ, Комисия за защита на
потребителите
За да не стане объркване, Комисията за защита на потребителите е
държавен орган към Министерството на икономиката, енергетиката и
туризма и единственият делегиран контролен орган, който защитава
интересите на българския потребител – неговите икономически интереси,
предпазва го от опасни стоки, следи за правото му да бъде информиран и
т.н.
Имайте предвид, че Държавната комисия за защита на потребителите
има компетенции по 10 закона, като започнем от Закона за защита на
потребителите, по който е конституирана комисията, след това Закона за
туризма, за потребителския кредит и т.н.
Специално за сектора Енергетика, там, където по някакъв начин,
чрез закон се е стигнало до едно господстващо, монополно положение.
Обикновено държавата предвижда регулатор, каквато е Държавната
комисия за енергийно и водно регулиране. Тя не само има компетенции по
94

ценообразуването, но и по закона за енергетиката и да защитава правата на
потребителите и не само това, законът я задължава и при възникване на
проблеми тя да сътрудничи както с нас, така и с един по-универсален
регулатор, какъвто е Комисията за защита на конкуренцията.
Ще запазя по-голямата част на моето изказване, като се спра на точка
3, където са засегнати някои правни ползи и трето реда, по който се
разглеждат жалбите на потребителите от ДКЕВР, така също относно това
има ли контролен орган, лаборатория, която да се произнася за качеството
на услугата и точността на измерването и дали не трябва да се работи в
тази насока, защото разбираме, че ценообразуването, цената е нещо много
съществено и това съвсем не са второстепенни въпроси.
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
Много Ви благодаря. По втора точка имаме ли още нещо? Няма.
Добре. Тогава да преминем към трета точка.
Г-ЖА БЕТИНА ЖОТЕВА:
Господин Министър, извинете, преди да преминем към трета точка,
бих искала да получа съгласието на Съвета да приключим за днес и
предлагам, ако имате желание, да я отложим за следващия петък, защото
вече тук работим 4 часа и половина и сме минали само две точки от
дневния ред.
За следващия Съвет, без да пишем дневен ред, ще знаем какво ще
трябва да обсъждаме – отложената трета точка от днес за общите условия
между ЕРП-тата и потребителите, която е много важна и не би трябвало да
я претупваме. Какво смятате?
Реплика: да я отложим.
Моля, който е за отлагане, да гласува. Благодаря.
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
Тъй като отлагаме точката, следващият Съвет би ли могло да се
случи следващият петък по същото време?
Г-ЖА БЕТИНА ЖОТЕВА:
Мерките се спешни, трябва да ги направим бързо.
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
Има предложение да се срещнем от 1 часа. Представлява ли проблем
за някой. Добре, значи следващият петък от 1 часа така ли?
Г-ЖА БЕТИНА ЖОТЕВА:
Смятам, че можем да стигнем до много верни решения и без да
увеличаваме състава на Съвета.
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Г-Н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ, от гражданската квота:
По какъв начин ще можем да получим информацията чисто
оперативно – по фейс бук...
Г-ЖА БЕТИНА ЖОТЕВА:
Това, което ще направим, е да извадим точките и решението от
днешния Съвет, ще ги качим на нашия сайт и протокола разбира се.
На имейлите, на които получихте поканите за участие, ще получите
пълния скрипт.
Това е публична информация, така че можете да я разпространявате
по всички начини, няма авторски права върху това, което се случва в
Обществения съвет.
МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ:
Много Ви благодаря. С това закривам първото заседание на Съвета.
Край в 19.20 часа.
СТЕНОГРАФ:

СЕКРЕТАР:

..................................
/Снежина Иванова/

.................................
/Бетина Жотева/
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