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Относно: Обществено обсъждане на проект на решение за изменение на
цените на електрическата енергия във връзка с изменение на цените на
природния газ от 01.04.2020 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

Като омбудсман и защитник на правата на българските граждани не
подкрепям проекта за решение на Комисията за енергийно и водно регулиране
(КЕВР) да не се изменят цените на електрическата енергия, утвърдени с
Решение № Ц-19 от 01.07.2019 г., при условие че цената на природния газ се
намалява с 40,49% в сравнение с действащата в момента.
Още повече, на проведеното открито заседание за обсъждане на доклада за
утвърждаване на цена на „Булгаргаз“ ЕАД, по която общественият доставчик
продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена
лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, стана ясно, че ще
вземете предвид актуалната информация за цените на петролните деривати и на
хъбовете към 31.03.2020 г. Изпълнителният директор на дружеството заяви, че
по този начин ще се постигне още по-голямо намаление на цената на природния
газ.
На този фон констатациите на работната група на КЕВР – да не се изменят
цените на електрическата енергия, са трудно обясними и неприемливи.
Ситуацията, в която се намираме не предполага вземането на подобно решение.
От една страна, намаляването на цената на природния газ с повече от 40%,
дава основание на гражданите да имат очакване, че това ще се отрази и на
техните сметки за ток.
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От друга страна, за всички е ясно, че извънредното положение, свързано с
пандемията на коронавируса, ще се отрази негативно върху финансовото
състояние на българина.
Легитимни и справедливи са очакванията на гражданите, че намаляването
на цената на природния газ ще повлияе и върху цената на електрическата
енергия, което в този момент ще бъде глътка въздух за домакинствата.
От доклада на работната група става ясно, че въз основа на Заповед № ЕРД-16-339 от 29.01.2020 г. на министъра на енергетиката, с което се налага
допълнително задължение на „ТЕЦ Марица Изток 2“ЕАД да предостави на НЕК
ЕАД допълнителни количества електрическа енергия за задоволяване на
регулирания пазар, за Фонд „Сигурност на енергийната система“ (ФСЕС)
възникват допълнителни разходи, които са съизмерими със спестените.
Няма обаче категорично доказателство, че е налице съизмеримост между
допълнително възникналите разходи за Фонда и спестените разходи. В доклада
са посочени приблизителни числа, което означава че няма точен разчет и
следователно, разликата може да се окаже в полза на намаление на цените на
електрическа енергия.
Освен това, възниква основателно въпросът за приходите на Фонда в
резултат от продажбата на емисионни квоти. В доклада няма данни по този
въпрос и не става ясно дали тези приходи няма да са достатъчни, за да
компенсират разходите на Фонда, възникнали след заповедта на министъра на
енергетиката.
Смятам че ако приемате подобно решение Вие няма да изпълните своето
законово задължение (по чл. 23 от Закона за енергетиката) като регулаторен
орган да осигурите баланс между интересите на енергийните предприятия и
потребителите и няма да създадете гаранции за защита на крайните клиенти.
Освен това, от предложения доклад на КЕВР не личи и да сте взели предвид
принципа за справедливо прехвърляне на разходите от преференциалните цени и
премии за енергия от възобновяеми източници и високоефективно комбинирано
производство на електрическа и топлинна енергия върху крайните клиенти на
електрическа енергия.
Това са принципи, от които следва да се ръководите при изпълнение на
регулаторните си правомощия.
Ето защо, КЕВР дължи обяснение на българските граждани, по достъпен
начин, за решението, което предстои да вземе.
Нещо повече, намаляването на цената на природния газ трябва да се отрази
по адекватен и справедлив начин и на цената на тока.
Освен това използвам случая, за да апелирам отново за възстановяване в
бързи срокове, след необходимите нормативни промени, на надвзетите суми на
крайните клиенти, вследствие на ретроактивното намаление от 5 август 2019 г.
на цената на природния газ.
С уважение,
ДОЦ. Д-Р ДИАНА КОВАЧЕВА
ОМБУДСМАН НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
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