До: Председателя на КЕВР
На вниманието на: Иван Иванов
КОПИЕ ДО:
Министър-Председателя на Р България;
Министерски съвет;
Кмета на Столична община;
Заместник кмета в Столична община по направление
„Зелена система, екология и земеползване”
Заместник кмета в Столична община по направление
“Финанси и здравеопазване";
Председателя на постоянната комисия по опазване
на околната среда, земеделие и гори в Столична
община;
Председателя на общинския съвет в Столична
община;
До общинския съвет на Столична община;

ПИСМЕНО ИЗКАЗВАНЕ
От Ясен Деянов Цветанов,
Тел: 0898681288, e-mail: a1@systman.com
Във връзка с обществено обсъждане от разстояние на проект на Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 5 от 23.01.2014 г. за регулиране на цените
на топлинната енергия.

I. УВОДНА ЧАСТ
Уважаеми г-н Иванов,
Изключително съм притеснен от действията на КЕВР, относно исканите изменения
и допълнения в Наредба № 5 от 23.01.2014 г. за регулиране на цените на
топлинната енергия, както и мотивите за тях.
Оставам с категоричното убеждение, че исканите промени се правят с цел
напълно прикрито да
се увеличи финансовата тежест на клиентите на
топлофикационните дружества, без да е необходимо това. Клиентите ще
заплащат нещо което не получават и не го искат. Също така считам, че с
промените се цели да се компенсират и прикрият ужасяващите разходи за квоти и
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газ на топлофикационните дружества, породени от тяхното изключително лошо,
незаконно и противоконституционно управление.
Чрез исканите промени, по никакъв начин няма да се обслужват или защитават
интересите на обществото, както и интересите на клиентите на
топлофикационните дружества. Напротив – клиентите ще губят принудително още
повече финансови средства, без да получават в замяна каквото и да е. А от това
губи цялото общество – парите на данъкоплатците се източват, а не се вливат в
икономиката. А това противоречи напълно на чл.69 от ЗЕ.
Към настоящия момент, топлофикационните дружества имат изключително нисък
КПД, като пилеят природните ресурси, пилеят парите на данъкоплатците, пилеят
парите на клиентите си и замърсяват околната среда. КПД-то на „Топлофикация
София” ЕАД е около и под 60% в най-добрия случай. При желание от Ваша
страна, ще Ви докажа това твърдение математически, по категоричен и
безспорен начин. Цените на квотите растат и се очаква да нараснат още няколко
пъти в годините напред. В същото време безплатните квоти се изчерпват и
последиците от лошото управление връхлитат с пълна сила гражданите – те вече
ще заплащат наказания (квоти) не от десетки милиона лева годишно, а от стотици
милиона лева годишно. Всички решения, които прехвърлят все по-голяма
финансова тежест на гражданите, поради изключително лошото и недалновидно
управление на топлофикационните дружества (в частност „Топлофикация София”
ЕАД, тъй като живея в София), няма как да са законосъобразни. А разходите за
квоти могат да бъдат избегнати 100%!
Прогнозата
за
цените
на
квотите
на
сайта
на
ЕК
(https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/0094/thomson_reuters_point_carbon_e
n.pdf) са за цени между 40 и 50 евро/ тон CO2 към 2030 г. А прогнозите на
експертите дори и в момента са за цени над 80-90 евро/тон CO2 преди 2050 г.
Дори и в тежката икономическа криза, породена в от COVID-19, ръководството на
ЕС ясно заяви, че зелената сделка не само че няма да се спира, а ще се търси
начин да се ускори. Тя се разглежда и като важна възможност за ускорен
икономически растеж в ЕС! Българя е една от само няколкото страни, които не
искат да се променят. Правителството иска до безкрайност да се работи по
сегашният скъп и неефективен начин. А това означава, че принудителните
клиенти на топлофикационните дружества ще загубят милиарди левове само за
квоти, без да получат абсолютно нищо в замяна на това. Това ще са милиарди
левове, иззети принудително от джобовете на българските граждани и изхвърлени
на боклука. Те няма да се влеят в икономиката, няма да създадат работни места,
няма да повишат жизненото равнище на населението, няма да се инвестират в
нови технологии и техника. Те ще бъдат изхвърлени.
Променяйки Наредба № 5 по начин, който прехвърля финансовата тежест за
лошото управление на топлофикационните дружества пряко върху клиентите, е
недопустим! Клиентите не трябва да заплащат наказанията (квотите), наложени
на топлофикационните предприятия, заради лошото им управление! Целта на
квотите е само една – да се принудят държавите членки на ЕС да се
преориентират изцяло към ВЕИ и да приключат с текущия си мръсен и
неефективен начин на работа. Квотите са наказания под формата на финансови
тежести (глоби), които трябва да предизвикат максимално бързо всички
планирани промени.
II. ВАЖНИ ФАКТИ
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Столична община е едноличен собственик на общинското дружество
„Топлофикация София” ЕАД. Никога до настоящия момент, СО не е разглеждала
газификацията на софиянци като цел за реализация. Напротив! С проекта за
изграждане на инсинератор, ръководството на СО напълно парализира
газификацията на София поне до 2050 г.! А това еднозначно означава, че
ръководството на СО иска гражданите да заплащат наказания под формата
на квоти! Поне до 2050 г.! Иначе ръководството на СО щеше да се насочи към
газификация на София. А газификацията дава значими ползи за софиянци (както
и за цялото население на България). Ще спомена само няколко от тях:
o Пълно преустановяване на заплащането на квоти от „Топлофикация София”
ЕАД;
o Значително намаляване на всички разходи, свързани с функционирането на
„Топлофикация София” ЕАД;
o В пъти по-ниска цена за отопление и БГВ на софиянци, спрямо сегашните
цени;
o Възможност за използване на напълно безплатна енергия за отопление и
БГВ целогодишно, вместо изгарянето на газ.
Имам документи от СО до мен, в които е записано, че СО няма план за
газификация. Но ще Ви запозная с част от друг документ, който е съвсем
публичен: „Въпроси и становища, постъпили в Контактния център на CO след
проведеното обществено обсъждане, в периода 28.02.-09.03.2018 г.”. Документът
е създаден от СО, по повод общественото обсъждане на желанието за поемане на
дългосрочен дълг от СО за изграждането на инсинератор в „Топлофикация
София” ЕАД. На страница 45 в този документ, на две места, СО ясно е
записала, че няма да се газифицират райони, които са топлофицирани! А
това доказва по категоричен и безспорен начин, че наказанията, които плащат
и ще трябва да плащат и в бъдеще софиянци за квоти на „Топлофикация
София” ЕАД, са изключително добре планирани, организирани и поддържани
единствено от ръководството на СО и правителството!
III. СЛЕДСТВИЯ ОТ ВАЖНИТЕ ФАКТИ
Възниква въпросът – защо СО не си плаща сама загубите, след като тя самата си
ги планира, организира и поддържа?
Как е възможно КЕВР да нарича наказанията, които плащат гражданите за
квоти, „икономически обосновани разходи за дейността им”? Разходите за
квоти на „Топлофикация София” ЕАД могат да бъдат избегнати 100%! А нито
СО, нито правителството искат това! Тогава как може да се твърди, че това
са разходи за дейността им?
Как е възможно КЕВР да нарича исканото финансово натоварване на
клиентите на „Топлофикация София” ЕАД с напълно ненужни разходи, които
са следствие единствено на лошото управление на принципалът и
„осигуряване на баланс между интересите на енергийните предприятия и
клиентите”? В чия полза работи „Топлофикация София” ЕАД, след като
ежегодно тя генерира загуби от стотици милиони лева, в т.ч. и за квоти? Как
може едно дружество, в което са потънали близо 2,5 млрд. лв. за последните
15 години, срещу които не е получено абсолютно нищо от обществото, да
работи в интерес на клиентите си и на обществото? Това е физически
невъзможно! А това означава, че интересите на „Топлофикация София” ЕАД
не съвпадат по никакъв начин с тези на обществото и клиентите си. За
осигуряване на какъв баланс става на въпрос?
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Как е възможно КЕВР да очаква като резултати от прилагането на промените
в Наредба №5 „по-точно и правилно формиране на цените на топлинната
енергия, както и по-справедливо разпределение на разходите, съответно
приходи между съответните енергийни предприятия и крайните
клиенти”? Как може клиентът, който не получава нищо от увеличените си
разходи за квоти и не може да повлияе на решенията на СО/СОС по никакъв
начин, да получи „по-справедливо разпределение на разходите”, когато те
се увеличават единствено заради лошо управление? Та нали по волята на СО
съществуват тези разходи за квоти! Защо гражданите трябва да ги заплащат и
защо тяхното обедняване, което е следствие на лошото управление на
„Топлофикация София” ЕАД се нарича от КЕВР „справедливо”?
Моля да се запознаете с дела 11217/2018 г., 11427/2019 и 14196/2019 г. по описа
на АССГ и дело 15495/2018 на ВАС. Повече от две години се боря със СО, да не
се реализира проектът за инсинератор, а да се газифицира София. Но
ръководството на СО и правителството категорично не желаят това! Те заедно
придвижват проекта за инсинератор за над 307 000 000 лв., с всички възможни
сили и средства и посредством международно финансиране и заеми! И
негативните резултати от тези действия са факт!
Уважаеми г-н Иванов,
Ужасен съм от начинът на действие на КЕВР! Физически е невъзможно КЕВР да
работи в полза на обществото! КЕВР планира да направи промени в нормативната
уредба, които скрито и тихомълком да накарат хората да обеднеят още повече!
Обществена тайна е фактът, че „Топлофикация София” ЕАД се субсидира
кръстосано през цената на електроенергията. Обществена тайна е и фактът, че
отоплението се финансира скрито през топлата вода.
Сега съвсем скрито и завоалирано, се прави трети стълб на поддръжка на
ужасяващия начин на функциониране на топлофикациите, чрез принудително
изземване на финансови средства на данъкоплатците, за заплащане на грешките
в управлението на топлофикационните дружества. А това е чиста загуба за
данъкоплатците.
IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИСКАНИЯ
Уважаеми г-н Иванов,
Във връзка с изложеното дотук, настоявам за следното:
o КЕВР да не увеличава финансовата тежест на българските граждани, като
ги принуждава да заплащат наказания за лошото управление на
топлофикациите и недалновидната политика на правителството в областта
на енергетиката като цяло;
o Цената на топлинната енергия да се определя при всяка промяна на цената
на газът;
o Цената на топлинната енергия да се променя пропорционално на
промяната на цената и участието на газът в общите разходи;
o Да не се отварят нови скрити линии за финансиране на топлофикационните
дружества през разликата в цената на горивата. Ясно се вижда, че при
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намаление на цената на газа с над 11%, цената на топлинната енергия се
намалява средно с 4%, което представлява незаконно обогатяване на
топлофикационните дружества;
V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Промяната в цените стоките, услугите и енергоносителите във времето е найнормалното нещо. Кой се плаши от това? При промяна на цените надолу, цената
на топлинната енергия трябва да се понижи. При промяна на цените нагоре –
цената трябва да се повиши. Защо се иска напълно непазарен принцип на
определяне на цените не топлинната енергия и квотите? Кой и защо се страхува
да прилага пазарните принципи? Кой и защо иска да въведе незаконно
обогатяване на едни и законно обедняване на други? Каква е всъщност
истинската цел на КЕВР?
КЕВР трябва да престане да отчита заплатените квоти от „Топлофикация София”
ЕАД като разход на дружеството, тъй като те са породени единствено и само от
лошото и недалновидно управление на това дружество от СО/СОС и могат да
бъдат избегнати напълно. Очевидно е, че изхвърлянето в кофата на десетки
милиони лева годишно на данъкоплатците се счита от КЕВР и СО за нещо съвсем
нормално и законно.
За кого и според кого е справедливо „Справедливото разпределяне на цените на
квотите”?
Поисканото 20% увеличение на цената на топлинната енергия от „Топлофикация
София” ЕАД показа ясно безизходицата в която се намира това практически
фалирало общинско дружество! Тук изобщо не става дума за грешка с цените на
газът! Просто се пробва, дали ще мине исканото повишение явно, за да
компенсира ужасните и недалновидни загуби на „Топлофикация София” ЕАД.
Сега се прави много сериозен втори опит за същото, но по много скрит начин.
Уважаеми г-н Иванов,
Във връзка с изложеното дотук, настоявам за следното:
o КЕВР да не увеличава необосновано финансовата тежест на българските
граждани, като ги принуждава да заплащат наказания за лошото
управление на топлофикациите и недалновидната политика на
правителството в областта на енергетиката като цяло;
o Цената на топлинната енергия да се определя при всяка промяна на цената
на газът;
o Цената на топлинната енергия да се променя пропорционално на
промяната на цената и участието на газът в общите разходи;
o Да не се отварят нови скрити линии за финансиране на топлофикационните
дружества през разликата в цената на горивата. Ясно се вижда, че при
намаление на цената на газа с над 11%, цената на топлинната енергия се
намалява средно с 4%, което представлява незаконно обогатяване на
топлофикационните дружества;
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Уважаеми г-н Иванов,
Преди Великден ни пожелахте да сме спокойни на този най-светъл християнски
празник и да не се притесняваме от исканията за увеличаване на цените на
топлинната енергия. Съвсем явно е, че думите са Ви били само за замазване на
положението! Вие искате да се въведе скрито и незаконно увеличение на
приходите на топлофикациите, като натоварите с нови финансови тежести всички
потърпевши от лошото управление на топлофикационните дружества в България.
В чия полза работите?
Уважаеми г-н Иванов,
Отново искам да Ви обърна внимание на един факт: с проекта за изграждане на
инсинератор за отпадъци (придвижван активно от СО поне от 2007 г.),
ръководството на СО напълно съзнателно и напълно преднамерено парализира
газификацията на София поне до 2050 г.! Също така, ръководството на СО
планира гражданите да не си подобряват енергийната ефективност на
сградите до 2050 г., залагайки потребление от 3820 GWht/год. Също така,
ръководството на СО планира гражданите да не използват друг начин за
отопление, освен централното, независимо от развитието на техниката и
технологиите. А това еднозначно означава, че ръководството на СО иска
гражданите да заплащат наказания под формата на квоти, поне до 2050
г.! Това се потвърждава категорично и от факта, че СО планира в проекта за
изграждане на инсинератор заплащане на наказания за квоти от гражданите
за повече от 1,5 млрд. лв.!!! Защо тогава КЕВР иска да принуди гражданите да
заплащат тези квоти, след като те са плод единствено и само на
изключително лошо управление и могат да бъдат избегнати 100% чрез
реализация на нормални, законни управленски решения? Реалните наказания за
квоти, които ще трябва да се платят от гражданите, ще бъдат няколко пъти
повече от планираните от СО. Със същите тези пари за наказания, могат да
се газифицират всички абонати и да се промени напълно „Топлофикация
София” ЕАД. За отоплението и БГВ основно ще започнат да се ползват ВЕИ,
както и ще се санират много сгради в София! Но вместо това, СО иска
гражданите задължително да заплащат наказания, които от своя страна
КЕВР иска да увеличи! Как е възможно това?
Уважаеми г-н Иванов,
Ясно се вижда, че КЕВР няма правно основание за своите действия! Този,
който повече от 12 години планира плащането на наказания от гражданите, и
който търсил и намерил международно финансиране и заеми за проект,
който ще „бетонира” плащането на наказания за минимум 29 години напред,
нека да бъде така любезен, да си плаща квотите! Защото същият този, който
повече от 12 години планира плащането на наказания от гражданите,
ПАРАЛИЗИРА всякакво решаване на проблемите с квотите и решаване на
проблемите с колосалните загуби на енергия в „Топлофикация София” ЕАД.
Действията на КЕВР не са от полза нито за обществото, нито за клиентите на
топлофикациите! Планираните промени в Наредба №5 са насочени единствено и
само срещу интересите на гражданите и срещу интересите на клиентите на
топлофикациите!
Писмено изказване – Ясен Цветанов, 04.05.2020 г.
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Уважаеми г-н Иванов,
Докога жертвите на лошото управление, ще трябва да плащат сметка за
това?

04.05.2020 г.

С Уважение,
Я. Цветанов

П.П. Уважаеми г-н Иванов,
За последните 15 години „Топлофикация София” ЕАД е загубила около 2,5 млрд.
лева. Необходимата сума за газификация на София е около и под 500 млн. лв., а
за закупуването на кондензни газови котли – около и под 250 млн. лв. Лесно може
да се пресметне, че със загубените до момента финансови средства София щеше
да бъде газифицирана поне 3 пъти и щеше да бъде обзаведена с
високоефективни кондензни газови котли (с КПД 95-98%) също поне 3 пъти! В тази
сума се включва и цялата поддръжка на газовите котли. Лесно може да се
направи сравнение на ефективността (КПД) на кондензните газови котли с това на
тези, използвани в „Топлофикация София” ЕАД: 95-98% срещу 60 и под 60%. И
разбира се: няма да се заплащат абсолютно никакви квоти!
Ако ръководството на СО беше взело каквито и да е било адекватни мерки досега,
цената на отоплението и БГВ в София (аналогично и за страната) щеше да бъде в
пъти по-ниска още преди 10 години и нямаше да има каквато и да е било нужда от
регулации на топлинната енергия и заплащане на наказания за квоти от
данъкоплатците (софиянци).
Ако София беше газифицирана преди 10 години (например), с останалите
загубени средства можеше да се инсталират навсякъде по сградите ВЕИ, които
допълнително щяха да намалят още потреблението на газ и цената на
отоплението и БГВ да се понижи още.
Ако София беше газифицирана преди 10 години (например), какви приходи щеше
да има от продадени спестени емисии парникови газове, които да влязат в
българската икономика?
Изключителната недалновидност и лошото управление на различни правителства
и общински администрации, започват да бъркат в джоба на данъкоплатеца по
съвсем нов и изключително брутален начин. А цените на квотите ще нараснат
няколко пъти. Най-малко.

Писмено изказване – Ясен Цветанов, 04.05.2020 г.
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