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ДОЦ. Д-Р ИВАН ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО
И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

СТАНОВИЩЕ
Относно: Преразглеждане на пределни цени на топлинната енергия
и преференциални цени и премии за електрическата енергия, произведена
по високоефективен комбиниран начин от централи с комбинирано
производство на електрическа и топлинна енергия през ценовия период
01.07.2020 г. – 30.06.2021 г., с цел намаление, считано от 1 януари 2021 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,
Повод да се обърна към Вас е предстоящото приключване на първия
6-месечен период от действието на Решение Ц-28/01.07.2020 г. на КЕВР за
цени на топлинната енергия, преференциални цени и премии за
електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран
начин от централи с комбинирано производство на електрическа и
топлинна енергия.
Следва да припомня моите категорични възражения срещу
промените в Наредба № 5 от 2014 г. за регулиране на цените на топлинната
енергия (изм. и доп. ДВ. бр.47 от 22 май 2020 г.). Тези изменения, както е
известно, доведоха да увеличение на прогнозните елементи в цените на
топлата вода и парното за гражданите и намалиха възможностите за
гъвкаво коригиране на цените, когато са налице основания за намалението
им в интерес на битовите клиенти.
Държа да подчертая, че в становище от 09.06.2020 г. представих в
детайли възраженията си и срещу подхода при изготвянето на решението
за пределните цени на топлинната енергия за ценовия период 01.07.2020 г.
– 30.06.2021 г.
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Сега – половин година по-късно, реалностите на пазара показват
основателността на моите опасения, че хиляди клиенти на
топлофикационните дружества в страната с основно гориво природен газ в
продължение на половин година са плащали завишени цени на
топлофикационните дружества. През същия период милиони потребители
на електрическа енергия също така са надплащали вследствие прогнозно
завишените преференциални цени и премии за електрическа енергия,
произведена по високоефективен комбиниран способ от посочените
дружества в сектор „Топлоенергетика“.
Фактите показват недвусмислено, че утвърдените от КЕВР цени на
природния газ, продаван от обществения доставчик „Булгаргаз“ ЕАД на
топлофикационните дружества, са значително по-ниски от прогнозираните
от регулаторната комисия в Решение Ц-28/01.07.2020 г. за цените в сектор
„Топлоенергетика“.
Конкретно:
I. Прогнозната цена на природния газ в ценовото решение на КЕВР
за третото тримесечие на 2020 г. е 23,07 лв./мВтч.
Действителните цени на обществения доставчик „Булгаргаз“ ЕАД са,
както следва: м. юли 2020 г. – 19,10 лв./мВтч; м. август 2020 г. – 18,67
лв./мВтч; м. септември 2020 г. – 22,46 лв./мВтч.
II. Прогнозната цена на природния газ в ценовото решение на КЕВР
за четвъртото тримесечие на 2020 г. е 30,04 лв./мВтч.
Действителните цени на обществения доставчик „Булгаргаз“ ЕАД са,
както следва: м. октомври 2020 г. – 24,72 лв./мВтч; м. ноември 2020 г. –
28,21 лв./мВтч; м. декември 2020 г. – 27,70 лв./мВтч.
III. Прогнозната цена на природния газ в ценовото решение на КЕВР
за първото тримесечие на 2021 г. е 34,10 лв./мВтч.
Обявените прогнозни цени на обществения доставчик „Булгаргаз“
ЕАД досега са, както следва: м. януари 2021 г. – 25,86 лв./мВтч; м.
февруари 2021 г. – 25,67 лв./мВтч.
На основание Закона за омбудсмана и във връзка с чл. 22, ал. 1 и ал.
2 от Наредба № 5 от 2014 г. за регулиране на цените на топлинната енергия
се обръщам към Вас с препоръка да предприемете необходимите действия,
с цел привеждане на цените на топлинната енергия, на преференциалните
цени и премиите на електрическата енергия, произвеждана в сектор
„Топлоснабдяване“, в съответствие с действителните цени на природния
газ.
Както вече подчертах в становището си от 09.06.2020 г., дори и да не
е „съществено“ изменението на цените на природния газ, регулаторът
следва да обясни на гражданите защо кредитират топлофикационните
дружества.
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Апелирам към Вас да вземете справедливо решение при спазване
принципите, от които следва да се ръководи КЕВР, а именно:
- осигуряване на баланс между интересите на енергийните
предприятия и клиентите ;
- създаване на гаранции за защита на крайните клиенти;
- цените
на енергийните предприятия да възстановяват
икономически обоснованите разходи за дейността им.
Очаквам Вашето становище във възможно най-кратък срок.
С уважение,
ДОЦ. Д-Р ДИАНА КОВАЧЕВА,
ОМБУДСМАН НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
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