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 Радио и ТВ
Дарик - Дарик радио, новини в 12.00 часа, 2.Новина
10.03.2015 15:37
500 населени места остават без ток. 4 подстанции на електроенергийния системен
оператор все още са изключени. Има аварии и по мрежата на ЕВН .
Все още има населени места без ток на територията на Югоизточна България.
Петър Костадинов, ЕВН : Основните проблеми продължават да бъдат в областите
Смолян, Кърджали и Пазарджик. Имаме и отделни аварии в област Хасково в района
на минералните бани, както и в област Пловдив. Там са основните ни приоритети,
защото там проблемите са общи и – има паднали подстанции, има проблеми и в
нашата мрежа. Вчера заедно с ЕСО , благодарение на помощта на Националния
координационен център направихме облитане с хеликоптер осигурен от военните.
Така че наблюдавахме, както наши далекопроводи, така и техни. Координацията
наистина върви добре. По отношение на нашата мрежа – очакваме в общините
Кирково, Невелино, там където са най-южно в Родопите между границата с Гърция,
там е най-непристъпен теренът. Просто пътищата от третокласната мрежа са
абсолютно блокирани. Нашите електропроводи не следват пътищата – минават през
пресечена местност, което допълнително затруднява, защото дори със снегоходки
снегът е толкова дълбок, а на места е мек и затъваме и трудно стигаме до
електропроводите.
БиТиВи, Тази сутрин - Интервю със Светла Тодорова /резюме/
10.03.2015 11:13
Тема: Чакат ли ни солени сметки за ток напролет?
Гост: Светла Тодорова, председател на КЕВР
Резюме: „Нещата са извън нормалните“, каза в студиото на Нова ТВ, Светла
Тодорова, председател на КЕВР, по повод бедствията в страната и стотиците
населени места останали без ток. Ние не можем да следим качеството на стълбовете,
а само резултатите“, допълни тя.
Тодорова добави, че ремонтите на електропроводите няма да натовари сметките за
ток, защото парите за това ще дойдат от застрахователите на ЕРП -та, както и от
бюджета им за ремонт и поддръжка. мрежа
„Действително, последните години нямаше достатъчно инвестиции. Последните две
години ЕРП – та нямаха един лев признати инвестиции“, каза още председателя на
КЕВР.
Тя все пак призна обаче, че енергетиката трябва да се развива устойчиво, което не
става без съответните средства.
По думите й или трябва да бъдат увеличени цените, или да се направи план, чрез
който в период от 2-3 години да се достигнат разходите
„Трябва да се вземат всички възможни мерки за намаляване потреблението на
ел.енергия и да се изравни товара на мрежата“, каза Светла Тодорова.
„Няма внесени предложения на ЕРП -та за вдигане на цената на тока. От „ЕВН “ са
направили такова за 6%, има такива и за 3% но това са техни виждания. Става въпрос
за крайни цени, не увеличение на техният марш“, уточни още тя.
„Важно е как ще бъдат предоговорени цените на американските централи. Ако
предоговорят до 30% по- ниски цени, няма да има увеличение на тока. Ако това не се
случи или ще се увеличат цените така, че да покриват всички разходи или да се
направи план, в който да се увеличават в период за 2-3г до достигане на разходите“
каза още Светла Тодорова. По думите и 10% е реалистично увеличение.
„Не мога да отговоря дали ще се вдигне цената на тока пролетта, тогава може да не
съм в Комисията.“, каза Тодорова и добави, че към нея няма предложения от
политическа партия или депутат, което да осигури оставането и в КЕВР.
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Нова Телевизия, Здравей България - Интервю с Мартин Димитров и Еленко
Божков /резюме/
10.03.2015 11:08
Тема: Енергийната система е пред срив. А за какво плащаме?
Гост: Мартин Димитров, Реформаторски блок и Еленко Божков , бивш член на ДКЕВР
Резюме: „36 години работя в енергетиката и такова нещо не се е случвало. Дори
голямата авария през 1978 година не може да се сравнява с тази. Аварирали са 40
електропровода”, каза в „Здравей, България” Еленко Божков , бивш член на ДКЕВР .
По думите на Мартин Димитров, депутат от Реформаторския блок, е допусната
съществена грешка. „Не трябваше да се мислят за грандомански проекти като АЕЦ
„Белене”, а да мислим как да подсилим електропреносната мрежа, за да няма такива
аварии”, заяви той. Според него нищо не може да се направи, за да няма такива
бедствия, въпросът е да се прави така, че те да са по-леки.
„Част от нещата са предвидими, ако се проследи къде са критичните райони”, смята
Димитров и добави, че трябва да има преоценка на водената до момента политика.
Експертът Еленко Божков смята, че голяма част от авариите се дължат на паднали
дървета, тъй като това се случва в планинските райони.
Депутатът от Реформаторския блок предложи новия състав на ДКЕВР да провери
дали ЕРП-тата са си свършили работата – дали са премахнали опасните дървета и са
почистени просеките и ако не са изпълнили задълженията си да понесат сериозни
глоби. „За мен със сигурност има и човешка грешка”, категоричен беше той.
Той заяви, че солидарно може да понесем щетите от природното бедствие, но ЕРПтата също трябва да поемат тяхната част от щетите. „Хората трябва да търсят
компенсация за причинените им щети и неудобства”, каза депутатът.
„Искаме пълна ревизия на дружествата в енергетиката , за да видим какво се случва
наистина в сектора. Резултатите трябва да бъдат качени и в интернет”, категоричен
беше той.
БНТ 1 - БНТ1, "Новини в 20:00", 2. Новина
09.03.2015 21:24
Цялата страна е в ограничителен режим на електрозахранване. Това обаче не
означава режим на тока, съобщи енергийният министър Теменужка Петкова.
Ограниченото подаване на електричество е за срок до 48 часа и засяга повече
енергийните дружества, а не крайните потребители.
755 населени места в страната все още са без електричество – заради необичайно
тежката ситуация в Южна България.
Теменужка Петрова – министър на енергетиката : “Tова, което е по нашите сили и
възможности ние го правим, има вече колеги, които трето денонощие не са почивали,
не са спали. Eкипите на ЕСО работят, смея да твърдя – работят отлично, всички
трябва да проявим разбиране такава е метеорологичната ситуация, такива количества
сняг просто не са падали от години в този регион преспите на места достигат метър и
половина, което изключително много затруднява нашите екипи да достигнат до
авариралите далекопроводи”.
От днес ток вече има в Смолян, Златоград, Самоков, както и в курортите Боровец и
Пампорово. Електрозахранването в цялата страна обаче е в авариен режим за
следващите 48 часа.
Теменужка Петрова – министър на енергетиката : ”Не, това не означава режим на
тока, това е сигнал към електроенергийните дружества, че е въведен такъв
ограничителен режим”.
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БиТиВи, Лице в лице - Интервю с Владимир Каролев, Дончо Дудев и Янко Петров
/резюме/
09.03.2015 18:01
Тема: Високо напрежение – кой си играе с цената на тока?
Гости: Владимир Каролев, съветник на икономическия министър, Дончо Дудев и Янко
Петров от "Движение за граждански контрол", Дончо Дудев и Янко Петров от
"Движение за граждански контрол"
Резюме: През последните 8 години няма нито едно увеличение на крайната цена на
тока за потребителите, което да е заради ЕРП -тата, заяви в студиото на бТВ
съветникът на икономическия министър Владимир Каролев. По думите му всички
увеличения са правени, защото регулаторът е приемал исканията на НЕК или на
производителите на ток. „Ако през 2008 г. 363 млн. лв. са влизали като приходи, не
като печалби, в разпределението на ЧЕЗ през 2014 са 203 млн. лв. Това е абсолютно
ясно доказателство. През 2005 г. ЧЕЗ са купили три дружества. Средните
технологични загуби в тях са били 21,5 %. През 2014 г. загубите им са 8 % - намалени
три път.“, посочи Каролев.
„Как се определят разходите на дружество? Не са ли разходите които ЕРП -тата
декларират пред държавата и по какъв начин се проверяват?“, попита Янко Петров от
„Движение за граждански контрол“.
Дончо Дудев пък попита защо, когато един министър подписва договор, който ощетява
цялото общество не може да бъде съден и да му бъде търсена съдебна отговорност. И
това не е само в сектор енергетика , подчерта той и допълни, че при 2 690 нарушения
по доклад на ДАНС с ЕРП -тата не се случва нищо.
Според Янко Петров дупката в НЕК е конфигурирана от поредица от умишлени
действия на правителство след правителство. Реално, всички управляващи идват, за
да продават, а не да управляват съответните ресурси, смята той. „Плащаме всички
рискове да имаме ядрена централа в собствената си държава, а като краен
потребител реално не използваме тези рискове, които плащаме ежедневно. Скъпият
ток е за потребителя в България, евтиния е за износ.“, коментира още Петров.
Владимир Каролев сподели факта, че в крайната сметка, която плащаме всички ние и
трите ЕРП -та продават на загуба нощния ток, защото така им е казал регулаторът.
Според него ЕРП -тата в момента са между два огромни чука и две огромни наковални.
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